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54402221 : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 
คําสําคัญ : พอลิไวนิลแอลกอฮอล, ไคโตซาน, ฟลมตานแบคทีเรีย, บรรจุภัณฑอาหาร 
  อรุณวัฒน พรหมนิมิตร : การเตรียมและสมบัติของภาชนะบรรจุอาหาร PVA-Chitosan ที่
มีการเติมเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคเงิน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ณัฐวุฒิ  ชัยยุตต. 126 หนา. 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารของพอลิไวนิลแอลกอฮอล 
(PVA) ผสมไคโตซาน (Chitosan) และทําการเติมอนุภาคเติมแตงสามชนิดคือ อนุภาคซิลเวอร (Ago) 
เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยไอออนซิลเวอร 
(Ag+-MMT) โดยทําการเตรียมดวยวิธีหลอข้ึนรูปดวยตัวทําละลาย (Solvent casting) ในอัตราสวนของ 
PVA:Chitosan เปน 100:0 95:5 90:10 80:20 และ 0:100 โดยน้ําหนัก เมื่อพิจารณาสมบัติของพอลิ
เมอรผสมพบวาพอลิเมอรทั้งสองมีความเขากันไดที่ดีจากผลการทดสอบทางความรอนและสัณฐานวิทยา 
การเติมไคโตซานในปริมาณที่ต่ําลงใน PVA สงผลใหคามอดูลัสของฟลมผสมต่ําลงแตมีอัตราการดึงยืด
สูงขึ้นเมื่อเทียบกบัฟลม PVA บริสุทธิ์ ยกเวนปริมาณการเติมไคโตซานท่ี 20 เปอรเซ็นต นอกจากนี้
ปริมาณการเติมไคโตซานที่เพ่ิมข้ึนยังสงผลตอสมบัติการดูดซึมน้ําและการซึมผานของไอน้ําของฟลมผสมที่
เพ่ิมข้ึนอีกดวย ในสวนของการพิสูจนเอกลักษณของอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิดพบวาเกิดปฏิกิริยาที่
สมบูรณในการสังเคราะหอนุภาคซิลเวอรจากการนํา AgNO3 ทําปฏิกิริยารีดักชันกับ NaBH4 จากการ
ทดสอบดวยเทคนิค ICP EDS และ XRD เชนเดียวกับการแลกเปล่ียนไอออนบวกระหวาง Ag+ ที่อยูใน
สารประกอบซิลเวอรไนเตรตและ Na+ ที่อยูระหวางชั้นเคลย สงผลใหชั้นเคลยมีระยะหางเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบ
กับเคลยที่ยังไมผานการปรับปรุง สุดทายเมื่อทําการเติมอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิดลงในฟลมผสม 
PVA/Chitosan ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร พบวาเกิดอันตรกิริยาที่ดี
ระหวางพอลิเมอรผสมและอนุภาคเติมแตงท้ังสามชนิดทําใหเกิดการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอของ
อนุภาคซิลเวอรและการขยายตัวของชั้นเคลยของเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้งสองชนิดในฟลมเชิงประกอบ 
PVA-Chitosan ซ่ึงสงผลท่ีดีตอสมบัติการดึงยืดและสมบัติทางความรอน รวมทั้งสามารถชวยลดอัตราการ
ดูดซึมน้ําและอัตราการซึมผานของไอน้ําในฟลมเชิงประกอบไดอีกดวย นอกจากนี้อนุภาคเติมแตงทั้งสาม
ชนิดสามารถชวยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด S.aureus และ E.coli ที่เปนเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคใน
อาหารสงเสริมใหฟลมเชิงประกอบมีสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใชงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหาร
ไดในอนาคต   
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 ARUNWAT PROMNIMIT : PREPARATION  AND  PROPERTIES  OF  FOOD  
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NUTTHAWUT CHAIYUT. 126 pp. 

 The main objective of the research was to develop PVA/Chitosan blend 

film for food packaging by adding silver particles and silver-modified clay. PVA/Chitosan 

blend films were prepared by solution-casting technique with different blend 

compositions (PVA:Chi mass ratio: 100:0, 95:5, 90:10, 80:20 and 0:100). Both of polymers 

showed good compatibility, as demonstrated by thermal behavior and film 

microstructure. Tensile moduli of the blend films were more reduced than that of 

the pure film. Whereas, elongation at break of PVA increased with the addition of 

chitosan (except for PVA80:Chi20). The blending of PVA with chitosan at all proportions 

was found to increase the water absorption and water transmission rate. The second 

part was to investigation the synthesis of silver particles and silver-modified clay. Silver 

particles were synthesized by the chemical reducing method (silver nitrate (AgNO3) 

reduced by sodium borohydride (NaBH4)). The XRD and EDS of silver particle confirmed 

the presence of elemental signal with no peak of other impurities detected. Synthesis of 

silver in the interlamellar space of MMT in chemical reduction method by using NaBH4 

as a reducing agent is simply possible. The XRD results pointed out that the silver ions 

exchanged in the reaction could enter the interlayer of MMT, causing a slight increase of 

the interlayer spacing of MMT. The last part was to focus on properties of the PVA-

chitosan blended films incorporated with silver and silver-modified clay. The composite 

films showed good mechanical, thermal and water vapor barrier properties. Finally, the 

composite films showed high antimicrobial and bactericidal activity against S.aureus and 

E.coli, that results indicated that the composite film might be a promising material for 

food packaging application. 
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1 

บทที่ 1 

บทนํา 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของเรื่อง 

พลาสติกมีบทบาทสําคัญตอการใชชีวิตเปนอยางมาก โดยเฉพาะพลาสติกท่ีใชเกี่ยวกับบรรจุ
ภัณฑ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนอาหารหรือน้ําดื่มบริโภค
สวนใหญแลวลวนถูกบรรจุอยูในภาชนะที่เรียกวา “พลาสติก” ทั้งนั้น พลาสติกสําหรับบรรจุภัณฑ
อาหารถือวาเปนสวนหน่ึงของบรรจุภัณฑพลาสติกท่ีมีความสําคัญและใชกันอยางแพรหลายใน
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชเปนภาชนะในการบรรจุอาหาร รักษาคุณภาพ
อาหาร เพ่ิมความหลากหลายของอุตสาหกรรมอาหารในสวนการผลิต การเก็บรักษา การบริโภค และ
ลดอัตราการเนาเสียของอาหาร ทั้งยังชวยเพ่ิมความสวยงามและรูปลักษณของผลิตภัณฑซึ่งถือเปน
ปจจัยที่สําคัญดานการตลาด ซึ่งปจจุบันเปนที่ยอมรับและไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของ
ผูบริโภคมากขึ้น ปญหาของบรรจุภัณฑพลาสติกสวนใหญจะผลิตมาจากสารต้ังตนทางอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมซึ่งไมมีความสามารถในการยอยสลายไดในธรรมชาติ สงผลใหในชวงหลายปที่มีการใชงาน
พลาสติกอยางมากมายเกิดปญหาขยะมวลรวมของโลกเพ่ิมข้ึนซึ่งปญหาเหลานี้จึงสงผลกระทบโดยตรง
ตอสิ่งแวดลอมทําให ณ ปจจุบันผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกไดหันมาใหความสนใจในการผลิตบรรจุ
ภัณฑที่มีความสามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ โดยเริ่มใหความสนใจกับพอลิเมอรชีวภาพในการ
นํามาพัฒนาเปนบรรจุภัณฑอาหารท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีความสามารถในการยอย
สลายไดตามธรรมชาติ แตอยางไรก็ตามพลาสติกที่ผลิตจากพอลิเมอรชีวภาพสวนมากมีสมบัติเชิงกล
และความทนทานตอสภาพสิ่งแวดลอมที่ต่ํา จึงไดนําเทคโนโลยีในการทําพอลิเมอรผสมเขามาชวย 
โดยทําการผสมระหวางพอลิเมอรชีวภาพและพอลิเมอรสังเคราะหเพ่ือชวยในการปรับปรุงสมบัติ
ทางดานเชิงกลแตยังคงรักษาความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไว พอลิไวนิลแอลกอฮอล (PVA) นิยมนํามา
ทําการผสมกับพอลิเมอรตามธรรมชาติ เนื่องจากเปนพอลิเมอรที่ไดจากการสังเคราะหที่มีสมบัติใน
การยอยสลายตามธรรมชาติ ไมมีพิษ มีสมบัติเขากันไดทางชีวภาพ มีความทนทานตอสารเคมีที่สูงและ
สมบัติเชิงกลที่ดี นอกจากน้ียังมีความสามารถในการข้ึนรูปเปนฟลมดวยสมบัติตางๆ PVA จึงถูก
นํามาใชงานอยางแพรหลายในหลายๆ ดาน เชน ระบบการสงถายยา การรีไซเคิลพอลิเมอร การผลิต
ฟลมและบรรจุภัณฑ [1-3] 
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พอลิเมอรตามธรรมชาติที่นิยมนําการประยุกตใชในการผลิตเปนบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร 
คือ ไคโตซาน (Chitosan) โดยไคโตซานจัดอยูในกลุมของพอลิแซคคาไรด เปนอนุพันธของไคตินซึ่ง
ประกอบดวยหมูเล็กๆ ของ 2-amino-2-deoxy-ß-D-glucopyranose และยังเปนพอลิเมอรที่อยูใน
กลุมที่สามารถผลิตขึ้นใหมไดอยางตอเนื่อง [3] ฟลมไคโตซานมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะนําไปใชงาน
ดานบรรจุภัณฑแบบแอคทีฟ (Active packacking) [4] เนื่องจากมีความสามารถในการตานเชื้อ
แบคทีเรีย ความไมเปนพิษ และความสามารถในการซึมผานของกาซออกซิเจนท่ีต่ํา ดวยกิจกรรมทาง
ชีวภาพที่ดีของไคโตซาน การผสมพอลิเมอรไวนิลแอลกอฮอลและไคโตซานเขาดวยกันจะมีประสิทธิ 
ผลท่ีดีตอสมบัติตางๆ ของฟลมผสมทั้งสอง [5, 6] 

ดังน้ัน งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาการเตรียมฟลมพอลิไวนิลแอลกอฮอลใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับบรรจุภัณฑอาหาร โดยเริ่มจากทําการปรับปรุงคุณสมบัติของฟลมพอลิไว
นิลแอลกอฮอลโดยมีการนําไคโตซานที่มีความสามารถในการยอยสลายไดในธรรมชาติ ความสามารถ
ในการเขากันไดทางชีวภาพ และความไมเปนพิษ ทั้งยังมีความสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรีย มาทํา
การเติมลงในเนื้อพอลิเมอรพอลิไวนิลแอลกอฮอลและทําการศึกษาสมบัติเชิงกล สมบัติทางความรอน 
และโครงสรางสัณฐาน เพ่ือใหไดอัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางพอลิไวนิลแอลกอฮอลและไคโตซาน 
นอกจากนั้นยังไดนําอนุภาคเงินที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียมาใชในงานวิจัยนี้ดวย ซึ่ง
อนุภาคเงินที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ อนุภาคซิลเวอร โดยทําการศึกษาผลของการเติมอนุภาคซิลเวอร
และผลของการเติมเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอรและปรับปรุงดวยไอออนซิลเวอรในพอ
ลิเมอรผสมระหวางพอลิไวนิลแอลกอฮอล-ไคโตซาน ในการทําการสังเคราะหอนุภาคซิลเวอรระดับนา
โนจะใชวิธีการการเกิดปฏิกิริยารีดักชันทางเคมี เชนเดียวกับการปรับปรุงเคลยดวยอนุภาคซิลเวอร  
จากนั้นทําการเติมลงในพอลิเมอรผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล-ไคโตซาน เพ่ือเปนสารเสริมแรงและเพ่ิม
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และทําการศึกษาสมบัติตางๆ ไดแก สมบัติ
เชิงกล สมบัติทางความรอน ลักษณะสัณฐานวิทยาและความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย เพ่ือ
วิเคราะหความเปนไปไดในการปรับปรุงฟลมพอลิไวนิลแอลกอฮอลในการนําไปประยุกตใชเปนบรรจุ
ภัณฑอาหารท่ีมีประสิทธิภาพและยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเหมาะสําหรับการในงานในปจจุบันและ
อนาคต 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1 ศึกษาผลของการเติมอนุภาคซิลเวอรและผลของการเติมเคลยที่ผานการปรับปรุงดวย
อนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอรตอโครงสรางสัณฐาน สมบัติเชิงกล สมบัติทางความรอน และ
ความสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan 
 1.2.2 ศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงสมบัติของฟลม PVA-Chitosan ใหเหมาะสม
สําหรับการนําไปใชงานในดานบรรจุภัณฑอาหาร 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

 1.3.1 อัตราสวนของพอลิเมอรผสมระหวาง PVA และ Chitosan คือ 100:0 95:5 90:10 

80:20 และ 0:100 โดยน้ําหนัก 

 1.3.2 การสังเคราะหอนุภาคของซิลเวอรจะใชสารตั้งตนคือ ซิลเวอรไนเตรต (AgNO3) 

 1.3.3 ใชเคลยชนิดโซเดียม-มอนตมอริลโลไนต (Na-MMT) มีคา Cation exchange 

capacity (CEC) เทากับ 92.6 meq/100 g  
 1.3.4 ปริมาณการเติมอนุภาคซิลเวอรลงในพอลิเมอรผสม PVA-Chitosan จะใชปริมาณ 1 3 

และ 5% โดยน้ําหนักของพอลิเมอร และอัตราสวนที่เหมาะสมของพอลิเมอรผสมจะพิจารณาจาก
สมบัติเชิงกล สมบัติทางความรอน และโครงสรางสัณฐาน ทั้งนี้ปริมาณการเติมเคลยที่ปรับปรุงดวย
ไอออนซิลเวอร (Ag+-MMT) และเคลยที่ปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) จะใชปริมาณ
เชนเดียวกับอนุภาคของซิลเวอรคือ 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอร 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.4.1 สามารถเตรียมพอลิเมอรผสม PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาคซิลเวอร และเคลยที่
ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอรในอัตราสวนที่เหมาะสม 

1.4.2 ทราบถึงผลของการเติมไคโตซาน อนุภาคซิลเวอรและการเติมเคลยที่ผานการปรับปรุง
ดวยอนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอรในพอลิเมอร PVA ตอโครงสรางสัณฐาน สมบัติเชิงกล สมบัติ
ทางความรอน และความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย 

1.4.3 สามารถปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร PVA ใหเหมาะสมตอการนําไปใชงานเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑอาหารเพ่ือเปนแนวทางการแกไขปญหาขยะที่ไมสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ ชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางปโตรเลียม ทั้งยังมีความสามารถในการยับแบคทีเรียเพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารใหยาวนานข้ึน 
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บทที ่2 

เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.1 บรรจุภัณฑอาหาร 
 บรรจุภัณฑอาหารมีบทบาทสําคัญในการเปนขั้นตอนสุดทายท่ีจะชวยรักษาคุณภาพอาหาร
โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การยืดอายุการเก็บของอาหารใหยาวนานขึ้น และสามารถรักษาคุณภาพ
ของอาหารใหคงอยูจนกระท่ังบริโภคหมดไป บทบาทหนาที่ของบรรจุภัณฑในอีกแงมุมหนึ่ง คือ เปน
เครื่องมือในการชวยรักษาคุณคาของอาหาร และทําหนาที่ในการรักษาคุณภาพอาหาร 2 ทาง [7] คือ 
การปองกันเชิงรับและการปองกันเชิงรุก     
 การปองกันเชิงรับ หมายถึง บรรจุภัณฑที่ทําหนาที่ใสอาหารเพียงอยางเดียว ทําหนาที่หลัก
คือเปนตัวกั้นผลิตภัณฑไมใหสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก บรรจุภัณฑจะทําหนาที่เปนกลไกในการ
ปกปองผลิตภัณฑไมใหเกิดการรั่วของวัสดุหรืออาหารภายในบรรจุภัณฑออกสูภายนอก และปองกัน
การซึมผานของสิ่งตางๆ ภายนอกเขาสูผลิตภัณฑ 
 การปองกันเชิงรุก เปนบรรจุภัณฑที่นําเอาเทคโนโลยีมาใชรวมเพ่ือพัฒนาการเก็บรักษา
อาหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโดยในปจจุบันบรรจุภัณฑเชิงรุก ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 ประเภท
หลักๆ คือ บรรจุภัณฑฉลาด (Smart/Intelligent packaging) และบรรจุภัณฑเชิงรุก (Active 

packaging) [8] 

(1) บรรจุภัณฑฉลาด คือ บรรจุภัณฑที่สามารถทําการบันทึกขอมูลตางๆ ระหวาง
การขนสง การเก็บรักษา และสื่อสารขอมูลกับลูกคาหรือผูบริโภค รวมถึงระบบการขาย เพ่ือใชขอมูลที่
บันทึกไดเปนขอมูลสําหรับการแสดงถึงคุณภาพอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร 

(2) บรรจุภัณฑเชิงรุก คือ บรรจุภัณฑที่เนนหนาที่ในการปกปองผลิตภัณฑโดยไดนํา
เทคโนโลยีตางๆ มาใชทําใหสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดยาวนานขึ้น ทั้งยังคงคุณภาพจนถึงมือ
ผูบริโภค บรรจุภัณฑเชิงรุกเปนนวัตกรรมการควบคุมองคประกอบของบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ 
ซึ่งโดยมากใชสารประกอบเคมี ที่มีสมบัติพิเศษในการดูดซึมหรือคายกาซบางชนิด ไดแก สารดูด
ออกซิเจน สารดูดเอทิลีน (เปนกาซที่เกิดจากผลไม ทําใหผลไมสุก) สารดูดกลิ่น สารควบคุมความชื้น 
สารคายคารบอนไดออกไซด หรือสารยับยั้งเชื้อจุลินทรียและแบคทีเรีย เปนตน 
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2.1.1 บรรจุภัณฑตานเชื้อแบคทีเรีย (Antimicrobial packaging) 

 บรรจุภัณฑตานเชื้อแบคทีเรีย หมายถึง ระบบบรรจุภัณฑที่สามารถยับยั้งหรือตอตานการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียและจุลินทรียกอโรคท่ีปนเปอนในอาหาร เพ่ือชวย
รักษาความปลอดภัยของอาหาร รวมท้ังถนอมรักษาคุณภาพอาหารและยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
ดวย เปนระบบบรรจุภัณฑที่นิยมใชกับอาหารท่ีออนไหวตอจุลินทรีย หลักการของการตานเชื้อ
แบคทีเรีย คือ การใชสารตานเชื้อแบคทีเรียรวมกับระบบการบรรจุภัณฑซึ่งอาจใชในรูปซองบรรจุ
ภัณฑ การเติมสารเติมแตงที่สามารถตานเชื้อแบคทีเรียในวัสดุบรรจุภัณฑหรือการใชพอลิเมอรที่มี
สมบัติในการตานเชื้อ การนําสารตานเชื้อมาใชในบรรจุภัณฑอาหารจะเปนรูปแบบใดนั้นขึ้นกับชนิด
ของสารตานเชื้อ สมบัติและลักษณะเฉพะของอาหาร และชนิดของแบคทีเรียที่กอปญหา [9] 

2.1.2 ประเภทของบรรจุภัณฑตานเชื้อแบคทีเรีย 

2.1.2.1 บรรจุภัณฑแบบซอง (Sachet) หรือแผนพับ (Pad) ที่มีการใสสารตานเชื้อที่
สามารถระเหยได โดยสวนใหญจะบรรจุเปนซองเล็กๆ เพ่ือใสในภาชนะบรรจุไปพรอมๆ กับอาหาร 
สารที่ใชจะระเหยเปนไออยูในภาชนะบรรจุอาหาร โดยการใชสารตานเชื้อแบคทีเรียสภาพที่เปนไอ 
ขอดีของสารตานเชื้อแบบระเหยคือสามารถเขาไปในบรรจุภัณฑแบบปดอยางทั่วถึง ซึ่งจะมีผลตอการ
ดูดซับแกสออกซิเจนและความชื้น จะชวยลดปริมาณออกซิเจนท่ีใชในการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรียได 

2.1.2.2 สารตานเชื้อแบคทีเรียที่มีการเติมแตงในพอลิเมอรโดยตรง การเติมสารตาน
เชื้อแบคทีเรียในพอลิเมอร โดยอาจเปนการผสมในเขาไปในเนื้อพอลิเมอรโดยตรงหรือทําการตรึง 
(Immobilization) ไวที่ผิวหรือในเนื้อพอลิเมอร สารที่ผสมโดยตรงในพอลิเมอรจะแพรออกมาสู
อาหารเพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ผิวหรือในเนื้ออาหาร สําหรับสารตานเชื้อแบคทีเรียท่ี
ตรึงกับพอลิเมอรจะไมมีการแพรออกมา แตสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไดโดย
การสัมผัส 

2.1.2.3 บรรจุภัณฑที่มีการตรึงสารตานเชื้อแบคทีเรียกับพอลิเมอรดวยพันธะไอออ 
นิกและโควาเลนท สมบัติสําคัญของสารตานเชื้อและพอลิเมอร คือจะตองมีหมูที่ทําหนาที่ทําใหเกิด
พันธะระหวางกันได ตัวอยางเชนสารตานเชื้อท่ีมีหมูฟงกเปปไทด เอนไซม กรดอินทรีย และพอลิเอมีน 
เปนตน สวนพอลิเมอรที่ใชเปน เอทิลีนไวนิลอะซีเตดหรืออีวีเอ (Ethylene vinyl acetate - EVA) 

ไนลอน พอลิไวนิลคลอไรด พอลิสไตรีน เปนตน สารตานเชื้อแบคทีเรียจะยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรียบนผิวอาหารที่สัมผัสกับวัสดุนี้ 

2.1.2.4 สารตานเชื้อแบคทีเรียที่เคลือบพอลิเมอรหรือดูดซับที่ผิวพอลิเมอร สารตาน
เชื้อจุลินทรียบางชนิดสลายตัวที่อุณหภูมิสูง จึงไมสามารถผสมหรือเติมแตงลงในพอลิเมอรกอนการข้ึน
รูปได จึงตองใหการผสมกับสารตานเชื้อจุลินทรียกับตัวพาหะแลวนํามาเคลือบผิวพอลิเมอรหรือใหสาร
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ตานเชื้อถูกดูดซับที่ผิวพอลิเมอรแทน เชน การตานเชื้อแบคทีเรียในไขเคลือบกระดาษหออาหาร สาร
เคลือบฟลมบริโภคไดนิยมใชเปนพาหะสําหรับการตานเชื้อ ใชเคลือบฟลมหรือภาชนะบรรจุภัณฑ การ
ดูดซับสารที่ผิวพอลิเมอรแลวใหสารนั้นคอยๆ แพรไปสูอาหาร เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนิยมใชกับสาร
ตานเชื้อแบคทีเรีย ที่ไมทนทานตอความรอน เชนการดูดซับเอมไซมท่ีผิวของไนลอน พอลิเอทิลีน พอลิ
โพไพรลีน เปนตน 

2.1.2.5 พอลิเมอรที่มีสมบัติตานเชื้อในตัว พอลิเมอรบางชนิดมีสมบัติในการตานเชื้อ
แบคทีเรีย จึงนํามาใชเปนฟลมหรือเคลือบอาหาร พอลิเมอรที่มีประจุบวก เชน ไคโตซานและพอลิแอล
ไลซีน (Poly-l-lysine) ซึ่งมีหมูที่มีประจุบวกจะดูดเซลลแบคทีเรียท่ีมีประจุลบใหติดกับฟลม ทําให
ผนังเซลลแตก แบคทีเรียไมสามารถเจริญเติบโตไดและตายลง ไคโตซานนิยมนําไปใชในการเคลือบผัก
และผลไม หรือเติมแตงไคโตซานดวยสารตานเชื้อประเภทกรดอินทรียหรือสารสกัดจากเครื่องเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย 

2.2 อันตรายในอาหาร  
 อันตรายท่ีมีอยูในอาหารมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต อาจจะมีอยูในตัวของอาหารเอง เชน 
พืชและสัตวบางชนิด เห็ดพิษ พิษจากแมงดาทะเล ปลาปกเปา หรือเกิดจากการปนเปอนของจุลินทรีย
ที่กอใหเกิดโรค หรือสารเคมีที่เติมลงในอาหาร เปนตน โดยอันตรายในอาหารแบงได 3 ประเภท ไดแก  

(1) อันตรายทางชีวภาพ หมายถึง จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคอยูในอาหารรวมถึงปรสิตและไวรัส 

(2) อันตรายทางเคมี หมายถึง สารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพที่มีในอาหาร 
(3) อันตรายทางกายภาพ หมายถึง สิ่งแปลกปลอมตางๆ เชน เศษแกว เศษโลหะ หิน กรวด 

ทราย เปนตน  
 2.2.1 อันตรายทางชีวภาพ 

 จุลินทรียที่ปนเปอนอาหารเปนสาเหตุกอใหเกิดโรคท่ีสําคัญและพบมากท่ีสุด เนื่องจากมีอยู
ทั่วไปในสิ่งแวดลอม เมื่อบริโภคอาหารท่ีมีจุลินทรียปนเปอนโดยเฉพาะกลุมที่ทําใหเกิดโรคก็จะมี
อาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและเกิดโรคแทรกซอนขึ้นมา [10] 

แบคทีเรีย  (Bacteria) เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคในอาหารมากท่ีสุด การปนเปอนของ
แบคทีเรียอาจทําใหอาหารเปนพิษหรือไมเปนพิษก็ไดขึ้นกับปริมาณการปนเปอน ซึ่งถาหากอยูใน
ปริมาณที่สูงอาจทําใหอาหารเนาเสีย สามารถมองเห็นดวยตาเปลาเนื่องจากคุณภาพของอาหารดอย
ลงทําใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงท่ีจะไมรับประทาน จึงสามารถลดความเส่ียงตอการเกิดโรคไดในบางกรณี 
แตแบคทีเรียบางชนิดที่ปนเปอนในอาหารแลวไมกอใหเกิดการเนาเสีย เมื่อรับประทานอาหารเขาไป 
จะกอใหเกิดการเจ็บปวยซึ่งขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค 

 
 



7 

 

 

 

2.2.2 ตัวอยางแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคจากอาหารเปนพาหะท่ีสําคัญ  [10,12] 

2.2.2.1 ครอสตริเดียม บอทูลินัม (Clostridium botulinum) เปนแบคทีเรียแกรม
บวกท่ีมีรูปรางทอน แบคทีเรียชนิดนี้สามารถสรางสปอรและเจริญเติบโตไดดีที่สุดในสภาวะปราศจาก
ออกซิเจน (Anaerobic) อาหารเปนพิษจากเชื้อครอสตริเดียม บอทูลินัมเกิดข้ึนจากการบริโภคอาหาร
กระปองท่ีผลิตในครัวเรือนท่ีใหความรอนไมเพียงพอในการทําลายสปอรของเช้ือนี้และไมผานการให
ความรอนอีกครั้งกอนรับประทาน เชน ไสกรอกตางๆ ผลิตภัณฑเนื้ออ่ืนๆ ไดแก แฮม ไสกรอก เปนตน 

 

ภาพที่ 2.1 ลักษณะรูปรางของเชื้อครอสตริเดียม บอทูลินัม (กําลังขยาย 510x600 เทา) [12] 

2.2.2.2 แสตบไฟโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) แบคทีเรียแกรม
บวก ทีม่ีลักษณะเซลลเปนรูปทรงกลม (ภาพที่ 2.2) อาจอยูในลักษณะเปนคูหรือตอกันเปนสาย เซลล
ไมสามารถสรางสปอรแตสามารถสรางสารพิษภายในเซลลที่ทนความรอนได เมื่อบริโภคอาหารที่มี
เซลลของแบคทีเรียชนิดน้ีในจํานวนมากพอจะทําใหเกิดอาหารเปนพิษได เซลลของจุลินทรียชนิดนี้ 
ถูกทําลายไดงายแตสารพิษสามารถทนความรอนที่อุณหภูมิน้ําเดือดไดนานถึง 60 นาที ดังนั้น จึงตอง
ใชอุณหภูมิสูงถึง 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที จึงทําลายสารพิษนี้ได 

 

ภาพที่  2.2 ลักษณะรูปรางของเชื้อแสตบไฟโลคอกคัส ออเรียส [11] 

โรคที่เกิดจากเชื้อนี้มีชื่อวา แสตบไฟโลเอนเทอโรทอกซิโคซีส หรือ แสตบ ไฟโลเอน
เทอโรทอกซิเมีย (Staphyloenterotoxicosis, staphyloenterotoxemia) อาการเปนพิษจะเกิดขึ้น
อยางเฉียบพลัน พบวา ภายใน 2-6 ชั่วโมง หลังจากบริโภคอาหารท่ีมีสารพิษปนเปอน ผูปวยจะเกิด
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การบวมพองของผนังลําไสและกระเพาะ ความรุนแรงของอาการข้ึนอยูกับภูมิตานทานของรางกาย
และปริมาณเชื้อที่ไดรับ 

2.2.2.3 ครอสตริเดียม  เปอรฟริงเจนส (Clostridium perfringens) แบคทีเรียชนิด
นี้แบงออกเปน 5 ชนิดที่แตกตางกัน    (A-E)  โดยชนิด A และ C สามารถผลิตเอ็นเทอโรท็อกซิน 
(Enterotoxin) ที่เก่ียวของกับอาการกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบในมนุษย แตชนิด A เปนสาเหตุ
ใหเกิดโรคในอาหาร มักจะพบในเน้ือสัตวหลายชนิด ไดแก เนื้อโค สุกร แกะและไก ทั้งในเนื้อสดและ
ผลิตภัณฑ เชน แฮม เปนตนสวนใหญจะพบในเน้ือท่ีผานการทําใหสุกและท้ิงไวใหเย็นอยางชาๆ หรือ
เก็บไวที่อุณหภูมิหองและไมไดอุนซ้ําอีกครั้งกอนรับประทาน   

2.2.2.4 ซัลโมเนลลา (Salmonella) เปนแบคทีเรียแกรมลบ มีรูปรางทอนเล็กๆ ทํา
ใหเกิดโรคซัลโมเนลโลซีส (Salmonelosis) แบคทีเรียชนิดนี้สามารถเจริญไดในรางกายของผูบริโภค
และผลิตสารพิษเก็บไวภายในเซลล ทําใหผูติดเชื้อมีอาการเวียนศีรษะอาเจียน และทองเดิน ระยะการ
ฟกตัวหรือชวงเวลาหลังรับเชื้อเขาไปถึงปรากฏอาการออกมาจะใชเวลานานกวา 6 ชั่วโมง ซึ่งผูปวย
ตองไดรับเชื้อในปริมาณมากถึง 1x106 เซลล ถาผูปวยเปนเด็กหรือผูสูงอายุที่มีสุขภาพออนแอหรือ
เปนโรคอยางอ่ืนมากอนแลว อาจทําใหเสียชีวิตได มักพบแบคทีเรียนี้ในเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหาร
และลําไสของสัตว การปนเปอนมักเกิดจากขั้นตอนการฆาหรือการชําแหละซากท่ีไมสะอาดหรือไมถูก
สุขลักษณะอยางเพียงพอ 

 

ภาพที่ 2.3 ลักษณะรูปรางของเชื้อซัลโมเนลลา (กําลังขยาย 550x441 เทา) [12] 

2.2.2.5 ลิสเตอเรีย โมโนไซโตเจนีส  (Listeria monocytogenes) มีรูปรางเปนแทง 
ไมสรางสปอร ติดสีแกรมบวก ดํารงชีวิตแบบใชหรือไมใชออกซิเจนก็ได (Facultative anaerobic) 

เจริญเติบโตไดตั้งแตอุณหภูมิ 3-42 องศาเซลเซียสเปนแบคทีเรียที่มีแฟลกเจลลา (Flagella) ชวยให 
สามารถเคลื่อนที่ได ลิสเตอเรีย โมโนไซโตเจนีสทําใหเกิดโรคลิสเตอริโอซีส (Listeriosis) พบวา หาก
สตรีมีครรภรับประทานอาหารท่ีมีการปนเปอนของจุลินทรียชนิดนี้อาจมีผลตอทางเดินอาหารทําให
เกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเดิน และหากรับประทานในปริมาณมากพออาจทําใหแทงได เชื้อนี้
สามารถเจริญไดที่อุณหภูมิต่ําถึง 3 องศาเซลเซียส ดังนั้น จึงมักจะกอใหเกิดปญหาในอาหารแชเย็น 
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ซึ่งมักพบในอาหารพวกนมดิบ เนื้อสัตวดิบ เชน  เนื้อไก เนยแข็ง ไอศกรีม ผักสด ผลิตภัณฑเนื้อหมัก 
เชน  ไสกรอกและผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยการรมควัน เปนตน 

 

ภาพที่ 2.4 ลักษณะรูปรางของเชื้อ ลิสเตอเรีย โมโนไซโตเจนีส (กําลังขยาย 485x449 เทา) [12] 

2.2.2.6 เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) มีรูปรางเปนแทง ไมสรางสปอร ติด
สีแกรมลบ ดํารงชีวิตแบบใชหรือไมใชออกซิเจนก็ได (Facultative anaerobic) เจริญไดที่อุณหภูมิ
ตั้งแต 7-10 องศาเซลเซียสไปจน 50 องศาเซลเซียส เชื้อ E. coli สวนใหญมักไมเปนอันตรายและ
สามารถถูกยับยั้งไดในทางเดินอาหารของคนแตก็ยังมีบางชนิดที่สามารถทําใหเกิดโรคไดเปนแบคทีเรีย
ที่มักปนเปอนมากับน้ําท่ีไมสะอาด จัดอยูในกลุมของแบคทีเรียกลุมที่กอใหเกิดโรค (Enterohae-

morrhagic E.coli, EHEC) มีสายพันธุที่สําคัญไดแก เอสเชอริเชีย โคไล 0157:H7 (Escherichia 

coli  0157:H7) ซึ่งสามารถสรางสารพิษได เชื้อชนิดนี้จะไมเจริญที่อุณหภูมิต่ํากวา 7 องศาเซลเซียส 
และไมทนตอความรอน หลังบริโภคอาหารท่ีมีการปนเปอนของเชื้อจะทําใหเกิดอาการปวดทองอยาง
รุนแรงทองเสีย อาจอาเจียนดวย ไมตัวรอน และมักพบในอาหารพวกแฮมเบอรเกอรที่ผลิตเพ่ือ
รับประทานเองในบาน 

 

ภาพที่ 2.5 ลักษณะรูปรางของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล (กําลังขยาย 33x225 เทา) [12] 
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2.2 พอลิไวนิลแอลกอฮอล (Polyvinyl alcohol; PVA)  

PVA เปนพอลิเมอรประเภทชอบน้ํา (Hydrophilic polymer) จึงสามารถละลายในน้ําไดงาย
และเปนพอลิเมอรสังเคราะหที่ผลิตขึ้นมากมายในหลายๆ ประเทศ ดวยสมบัติทางกายภาพและความ
ทนทานตอสารเคมีที่สูง ทั้งยังมีความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพทําให PVA ถูกนํามา
ประยุกตใชในหลายๆ ผลิตภัณฑทางการคา เชน การใชงาน PVA ในการเปนสารลดแรงตึงผิว 
(Emulsifier) และสารท่ีทําใหคงตัว (Stabilizer) สําหรับอนุภาคแขวนลอย ใชเปนสารตานการซึมน้ํา 
(Sizing agent) และสารเคลือบ (Coating) สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงทอ และใชเปนสารยึด
ติด (Adhesive) เปนตน นอกเหนือจากนี้ PVA ยังถูกนํามาใชงานเก่ียวกับทางการแพทยและเภสัช
กรรม เนื่องจากความไมเปนพิษ ไมเปนสารกอมะเร็ง และสมบัติทางดานการยึดติดทางชีวภาพพรอม
ทั้งงายตอการข้ึนรูป [13] 

2.2.1 โครงสรางทางโมเลกุลและสมบัติทางกายของ PVA 

PVA ทางการคาโดยท่ัวไปจะผลิตจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของพอลิไวนิลอะซิเตด (Polyvinyl 

acetate; PVAC) ดังปฏิกิริยาที่แสดงดังภาพที่ 2.6 ซึ่งอัตราการแทนท่ีระหวางหมูอะซิเตด (-OAc) 

และหมูไฮดรอกซิล (-OH) จะสามารถนําไปหาระดับการเกิดการไฮโดรไลซิสของ PVA และยังมีผลตอ
ความสามารถในการเกิดผลึกและความสามารถในการละลายของ PVA 

 
ภาพที่ 2.6 ปฏิกิริยาการไฮโดรไลซิสของ PVAC ในการผลิต PVA [14] 

 อัตราการเกิดไฮโดรไลซิสของ PVA ขึ้นกับปริมาณการแทนที่ของหมูอะซิเตดโดยหมูไฮดรอก
ซิลในปฏิกิริยาและสามารถคํานวณตามสมการดานลาง 

Degree of Hydrolysis = 
yx

x x 100%               (2.1) 

 โดยที่ x และ y คือ สัดสวนโดยโมลของหมูไฮดรอกซิลและหมูอะซิเตดตามลําดับ ซึ่งตอง
เปนไปตามสมการปริมาณสัมพันธระหวาง PVA และ PVAC ตามสมการทางเคมีดานลาง 

  
 ระดับการเกิดไฮโดรไลซิสที่สูงของ PVA จะสงใหหมูอะซิเตดหลงเหลืออยูในสายโซโมเลกุล
จํานวนนอย ซึ่งจะผลตอสมบัติทางความรอนของคือ อุณหภูมิกลาสทรานสิชันและอุณหภูมิการหลอม
ผลึก และยังรวมถึงการสงผลตอสมบัติเชิงกลของ PVA ดวย ตามตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 สมบัติโดยทั่วไปของพอลิไวนิลแอลกอฮอล [14] 

สมบัติ ลักษณะ/คา ขอสังเกต 
ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเกล็ดผงหรือเม็ดผง สีขาวใสถึงขาวทึบ 

ความถวงจําเพาะ 1.27-1.13 เพ่ิมข้ึนตามระดับการเกิดผลึก 
Tensile strength, MPa (ระดบั
การเกิดไฮโดรไลซิส 98-99%) 

67-110 เพ่ิมข้ึนตามระดับการเกิดผลึกและ
น้ําหนักโมเลกุล แตจะลดลงตาม
ความชื้นที่เพ่ิมข้ึน 

Tensile strength, MPa (ระดับ
การเกิดไฮโดรไลซิส 87-89%) 

24-79 เพ่ิมข้ึนตามน้ําหนักโมเลกุล  แตจะ
ลดลงตามความชื้นที่เพ่ิมขึ้น 

อัตราการดึงยืด, %  0-300 เพ่ิมข้ึนตามความช้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

สัมประสิทธิ์การขยายตัวทาง
ความรอน, 1/°C 

7-12 × 10–5  

ความรอนจําเพาะ, J/(g·K)  1.67  

คาการนําความรอน, W/(m·K) 0.2  

อุณหภูมิกลาสทรานสิชัน (Tg), K 
358 ระดับการเกิดไฮโดรไลซิส 98–99%  

331 ระดับการเกิดไฮโดรไลซิส 87–89%  

อุณหภูมิการหลอมผลึก (Tm), K 
503 ระดับการเกิดไฮโดรไลซิส 98–99%  

453 ระดับการเกิดไฮโดรไลซิส 87–89%  

สภาพตานทานไฟฟา, Ω.cm  (3.1–3.8) × 107  

ความเสถียรทางความรอน 
คอยๆ เกิดการเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิสูงกวา 100°C จากนั้น
กลายเปนสีดําอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิสูงกวา 150°C สุดทายจะ
สลายตัวท่ีอุณหภูมิสูงกวา 200°C 

ดัชนีการหักเห (อุณหภูมิ 20°C)  1.55  

ระดับการเกิดผลึก  0-0.54 
เพ่ิมข้ึนตามระดับการใหความรอน
และระดับการเกิดไฮโดรไลซิส 

ความสามารถในการติดไฟ เผาไหมคลายกับกระดาษ  

ความคงทนตอแสงอาทิตย ดีเยี่ยม  
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PVA จะละลายในตัวทําละลายท่ีมีความเปนขั้วสูง เชน น้ํา ไดเมทิวซัลฟอกไซด (Dimethey 

sulfoxide; DMSO) เอธิลีนไกลคอล (Etheylene glycol; EG) และ เอ็น-เมธิลไพโรลิโดน (N-Methyl 

pyrrolidone; NMP) เปนตน โดยความสามารถในการละลายของ PVA ในน้ําจะขึ้นกับระดับการเกิด
พอลิเมอไรเซชั่น (Degree of polymerization; DP) การไฮโดรไลซิส และอุณหภูมิของสารละลาย 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงปจจัยทั้งสามท่ีกลาวมาก็จะสงผลตอลักษณะของพันธะไฮดรอเจนในสารละลาย
และมีผลตอความสามารถของการละลายของ PVA 

 
ภาพที่ 2.7 ความสามารถในการละลายท่ีข้ึนกับระดับการไฮโดรไลซิสของ PVA ที่อุณหภูมิการละลาย 

20 และ 40 องศาเซลเซียส [15] 

2.2.2 ประโยชนและการใชงานพอลิไวนิลแอลกอฮอล 
พอลิไวนิลแอลกอฮอลสามารถประยุกตใชไดหลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร ใชเปนสาร

เกาะยึดและการเคลือบผิว โดยใชเปนฟลมเคลือบผิวในงานสําหรับการปองกันความชื้น และสําหรับ
การเคลือบตัวเม็ดยา พอลิไวนิลแอลกอฮอลถูกพัฒนาเปนตัวเคลือบผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือปองกัน
ความชื้น กาซออกซิเจนและองคประกอบอ่ืนๆ ในสิ่งแวดลอม ความหนืดของตัวพอลิเมอรเองยัง
สามารถนําไปประยุกตใชเปนสารเคลือบเม็ดยา แคปซูล และอ่ืนๆ ที่ใชในรูปแบบของของแข็ง 
2.3 ไคโตซาน (Chitosan) [16] 

ไคโตซานเปนพอลิเมอรตามธรรมชาติและเปนอนุพันธของไคติน โดยมีองคประกอบของกลูโค
ซามีน (Glucosamine) และ เอ็น-แอซิติลกลูโคซามีน (N-acetyled glucosamine) เปนหนอยยอยที่
เรียงตอกันเปนสายดวยพันธะ (1-4)-กลูโคซิดิก ((1-4) Glucosidic) ซึ่งจํานวนและลําดับของหนวย
ยอยในสายโซพอลิเมอรจะเปนตัวกําหนดคุณสมบัติทางเคมีของไคตินและไคโตซาน 



13 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 โครงสรางทางเคมีของไคตินและไคโตซาน [16] 

 ไคโตซานสวนใหญจะผลิตมาจากไคตินที่สกัดมากจากเปลือกของสัตวน้ําจําพวกปูและกุง โดย
มีข้ันตอนการผลิตที่สําคัญเริ่มดวยกระบวนการแยกสลายโปรตีน กระบวนการแยกแรธาตุ ทําการฟอก
สีและผานกระบวนการดึงหมูแอซิติล ดังภาพที่ 2.9  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 ขั้นตอนท่ีนิยมใชในการสกัดไคตินและผลิตไคโตซาน [17] 

เปลือกของสัตวจําพวกปูและกุง 

กระบวนการแยกสลายโปรตีน (Deproteination) 

กระบวนการแยกแรธาตุ (Decalcification) 

ไคติน  

กระบวนการดึงหมูแอซิติล (Deacetylation) 

ไคโตซาน 



14 

 

 

 

2.3.1 ลักษณะเฉพาะของไคโตซาน  

สมบัติของไคโตซานน้ันจะข้ึนอยูกับระดับของการกําจัดหมูแอซิติลมีคาเปนรอยละหรือท่ี
เรียกวา Percent Deacetylation (% DD) และน้ําหนักโมเลกุลโดยจะข้ึนกับสภาวะของกระบวนการ
ผลิต ไคโตซานเปนสารที่ไมละลายน้ําแตจะละลายไดในสารละลายของกรดอินทรีย ซึ่งเมื่อมีการลดลง
ของหมูแอซิติลในไคตินมากข้ึนจะเปนการเพ่ิมหมูอะมิโนในสายโซของไคโตซานทําใหเปนการเพ่ิม
ประจุบวก การละลายน้ําของไคโตซานก็จะเกิดไดดีขึ้น เชนเดียวกับความหนืดหากน้ําหนักโมเลกุล
และระดับการกําจัดหมูแอซิติลที่แตกตางกันออกไปก็จะสงผลใหสารละลายไคโตซานมีความหนืดและ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่ตางกันไปดวย 

นอกจากน้ีไคโตซานและอนุพันธของไคโตซานยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรียหลายชนิด เชน แบคทีเรีย ยีสตและรา ไคโตซานจึงไดรับความสนใจอยางมากในการนํามาใช
ประโยชนเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพและยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารหลายชนิด เชน อาหาร
ทะเล เนื้อสัตว ผักและผลไม นม ขนมปง และน้ําผลไม [18]  

สําหรับกลไกการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย ของไคโตซานอาจยับยั้งเชื้อจุลินทรียโดย
อนุภาคประจุบวกบนโมเลกุลของไคโตซานสามารถจับกับอนุภาคประจุลบบนผนังเซลลของจุลินทรีย  
ทําใหผนังเซลลเกิดความเสียหายขึ้นจนไมสามารถควบคุมการผานเขาออกของสาร  จึงเกิดการรั่วไหล
ของสารตางๆในเซลลและทําใหเซลลตายในที่สุด นอกจากน้ียังพบวาฤทธิ์ในการตานจุลินทรียอาจเปน
ผลมาจากการขัดขวางสารอาหารเขาสูเซลล ไคโตซานบางชนิดโดยเฉพาะชนิดท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา 
เมื่อเคลื่อนเขาสูเซลลของจุลินทรียจะไปจับกับ DNA จึงยับยั้งการสังเคราะห RNA และโปรตีน หรือ
อาจจับกับอิออนของโลหะ (Chelation) และสารอาหารที่จําเปน นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียขึ้นอยูกับขนาดนํ้าหนักโมเลกุล คาระดับการกําจัดหมูอะซิทิล ชนิดของ
จุลินทรียหรือแบคทีเรีย ชนิดของสารละลายกรดท่ีใช ชนิดของอาหารและอุณหภูมิในการเก็บรักษา 
องคประกอบของอาหาร เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร เกลือ อาจทําปฏิกิริยากับไคโต
ซานและสงผลใหประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียเพิ่มขึ้นหรือลดลงได [19] 

2.3.2 การประยุกตใชสารไคติน–ไคโตซาน  
 เนื่องจากไคติน-ไคโตซานมีความหลากหลายและโดดเดนในทางเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประสิทธิภาพของการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารที่มีประจุลบ และสามารถเกิดการดูดซับอิออนของโลหะ
หนักดวยกรรมวิธีเคมีเชิงซอนทําใหมีการนําเอาไคติน-ไคโตซานมาใชงานในดานการจับและดูดซับเพ่ือ
การแยกส่ิงปฏิกูลตางๆ ที่ละลายในนํ้าเสียโดยสามารถแยกตะกอนแลวนํากลับมาใชประโยชน ในทาง
อ่ืนๆ อีกได เชน อาหารสัตวและปุยชีวภาพ เปนตน การประยุกตใชสารไคติน-ไคโตซานในผลิตภัณฑ
และอุตสาหกรรมตางๆ [20] อาจแบงไดดังนี้ 
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  2.3.2.1 ดานการเกษตร ไคติน-ไคโตซานมีองคประกอบของไนโตรเจนอยูดวย จึงมี
บทบาทสําคัญดานปุยชีวภาพ และสารกระตุนการเจริญเติบโตของพืชในเทคนิคใหมๆ ของการ
เพาะปลูก การปลดปลอยปุยอยางชาๆ การปลูกพืชไมมีดิน การหุมเมล็ดพันธพืช เ พ่ือยืดอายุการเก็บ
และปองกันเชื้อจุลินทรีย และราบางชนิด การใหปุยแกพืชทางใบและลําตน 

  2.3.2.2 ดานอาหาร ในหลายประเทศไดขึ้นทะเบียนไคติน-ไคโตซาน เปนสารที่ใช
เติมในอาหารและยาได โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุนไดมีผลิตภัณฑที่ผสมไคติน-ไคโตซานเปนจํานวน
มากออกวางขายในทองตลาดเปนเวลานานแลว จากสมบัติที่สามารถตอตานจุลินทรียและเชื้อราบาง
ชนิด จึงมีการใชไคติน-ไคโตซานเปนสารกันบูด สารปรุงแตงเพ่ือความคงรูปและคงสีในอาหารตางๆ 
สารเคลือบอาหารและผัก ผลไม 
  2.3.2.3 ดานการแพทยและเภสัชกรรม ปจจุบันมีรายงานทางวิทยาศาสตร 
สนับสนุนถึงสมบัติในการลดไขมันบางชนิด เชน คอเรสเตอรอล ทําใหไคติน -ไคโตซานมีบทบาทใน
อาหารเสริมที่ใชลดไขมันและลดนํ้าหนัก การใชเปนผิวหนังเทียม การรักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก 
การใชเปนตัวควบคุมการปลดปลอยยา การใชรักษาเหงือกและฟน การใชรักษาและเสริมสรางสุขภาพ
ของกระดูดออน การใชเปนสารหลอลื่นในเยื่อเมือก ตลอดจนเลนสตา การชวยใหเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น 
เปนตน 

  2.3.2.4 ดานเครื่องสําอางและผลิตภัณฑบํารุงผิว ไคติน-ไคโตซานมีสมบัติโดดเดนใน
การอุมน้ําและเปนตาขายคลุมผิวหนัง ตลอดจนตอตานเชื้อจุลินทรียตางๆ ไดจึงใชเปนทั้งสารเติมแตง 
และสารพื้นฐานของเคร่ืองสําอางหลายประเภท เชน ผสมเปนแปงทาหนา ทั้งแบบแปงแข็งและแปง
ฝุน เพ่ือความชุมชื้นและปองกันเชื้อโรค เปนสวนประกอบของแชมพูครีม และสบูทุกรูปแบบ มีการ
นําไปผสมในโลชั่นสําหรับบํารุงผิวและเสนผม 

  2.3.2.5 ดานอุตสาหกรรม สิ่งทอและกระดาษ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศสูงมากในปจจุบัน การใชไคติน-ไคโตซานผสมในเสนใย เพ่ือพัฒนาเสื้อผาและสิ่ง
ทอ ที่สามารถปองกันและตานทานเชื้อโรคไดซึ่งถือวาเปนเทคโนโลยีใหมในอนาคตอันใกลนี้โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ไดวางนโยบายระดับชาติในดานสิ่งทอท่ีปองกันการติดเชื้อไดเปนเวลานานแลว 
และไดดําเนินการมาตลอดเพ่ือการเปนผูนําในเทคโนโลยีใหม นอกจากน้ีไคติน-ไคโตซานยังมีสมบัติ
โดดเดนในการเสริมสรางความเหนียวและแข็งแรงใหแกเสนใยและเยื่อกระดาษ ซึ่งสามารถนํามาใช
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพใหแกกระดาษและพัฒนาชนิดพิเศษ เพ่ือใชในดานการพิมพดวยเทคโนโลยีใหมๆ ที่
ทันสมัย 
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2.3.2.6 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ จากสมบัติของการเปนเสนใยและพลาสติก ที่ยอย
สลายไดตามธรรมชาติของไคติน-ไคโตซาน ทําใหไคติน-ไคโตซานถูกนํามาใชเพื่อเปนสารหอหุมเอ็ม
ไซมและเซลลตางๆ ไดดวยเทคนิคอิมโมบิลไลเซซั่น การใชเปนตัวแยกสารโดยวิธีโครมาโตรกราฟ การ
ทําข้ัวไฟฟาทางชีวภาพเพ่ือการวิเคราะหและการตรวจสอบสารตางๆ 

  2.3.2.7 ดานการแยกทางชีวภาพ จากลักษณะที่โดดเดนเฉพาะตัวของไคติน-ไคโต
ซานซึ่งสามารถขึ้นรูปไดหลากหลายรูปแบบทําใหไคติน-ไคโตซานถูกนํามาข้ึนรูปเปนแผนเยื่อบางเพ่ือ
ใชในการกรองแยกดวยเทคนิคตางๆ เชน ไดอะไลซิส อุลตราฟลเตรซั่น นาโนฟลเตรซั่น และรีเวอร
สออสโมซิส เปนตน การใชไคติน-ไคโตซานยอมปราศจากการตกคางและสามารถยอยสลายโดย
ธรรมชาติเปนปุยใหกับสิ่งแวดลอมอีกท้ังยังปลอดมลพิษ และสารที่แยกไดถูกนํามาใชประโยชนไดใน
สารชีวภาพ การข้ึนรูปเปนเม็ดไคติน-ไคโตซาน สามาถนํามาแยกสารชีวภาพ เชน โปรตีน ซึ่งถูก
นํามาใชเปนอาหารทั้งคนและสัตวได ทั้งสารที่ถูกแยกและสารที่ใชแยก จึงเปนกระบวนการท่ีเกิดการ
หมุนเวียนทางชีวภาพ ซึ่งนําไปสูการรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน 

2.4 ประเภทและลักษณะทางโครงสรางของอะลูมีเนียมซิลิเกต (Aluminium silicate) 

ในทางธรณีวิทยาแลว เคลยมีความหมายท่ีกวางและมีความหมายไดหลายความหมาย เชน
เปนกลุมของเม็ดแรที่มีความละเอียดหรือเปนหินชนิดหนึ่ง สวนความหมายที่นิยมใชกันมากท่ีสุดคือ 
เปนสารที่เปนเม็ดเล็กละเอียดท่ีเกิดจากการสะสมของตะกอนจําพวก Non-aluminosilicates เชน 

พวกหิน Shale หรือพวก Argillaceous soils เปนตน โดยเคลยหรือสารจําพวก Silicates ในปจจุบัน
นี้จะแบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ [21] ดังนี้ 

(1) Tectosilicates (Framework silicates) เปนประเภทที่มีโครงสรางเปนโครง
รางและมีรูพรุนอยูจํานวนมาก 

(2) Phyllosilicates (Sheet silicates) เปนเคลยประเภทท่ีมีชั้นซิลิเกตตอกันเปน
ชั้น ๆในโครงสรางซึ่งแตละชั้นของซิลิเกตจะมีลักษณะเปนแผนชีท 

(3) Other silicates เปนเคลยประเภทอ่ืนๆ ที่มีโครงสรางตางจากเคลย 2 ประเภท
ขางตน 

ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกหรือผลิตพอลิเมอรสวนใหญนั้น ใชเคลยเติมลงไปผสมกับ
ผลิตภัณฑเพ่ือเปนการเสริมแรงใหกับผลิตภัณฑพลาสติกหรือพอลิเมอร เพราะเคลยนั้นมีโครงสราง
เปนซิลิเกตท่ีแข็งแรง จึงทําใหสามารถเพ่ิมความแข็งแรงใหกับผลิตภัณฑได สวนประเภทของเคลยที่
นิยมใชเปนสารเสริมแรงนั้น อยูในกลุมของ Sheet silicates หรือที่นิยมเรียกวา Layered silicates 

ชนิด 2:1 phyllosilicates ซึ่งภายในโครงสรางของเคลยประเภทน้ี ประกอบดวยชั้นของ 
Tetrahedrally coordinated silicon atom 2 ชั้น ที่ตออยูกับสวนปลายของช้ัน Octahedral 

sheet ของ Aluminium หรือ Magnesium hydride โดยมีความหนาของช้ันประมาณ 1 นาโนเมตร
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และมีขนาดของชั้นประมาณ 30 นาโนเมตร จนถึงไมครอนหรืออาจใหญกวา ซึ่งข้ึนอยูกับ
ลักษณะเฉพาะของแตละชนิดของ Layered silicates โดยในแตละชั้นเมื่อมาอยูใกลกันจะทําใหเกิด
แรง Van der walls ซึ่งเรียกวา Interlayer หรือ Gallery ซึ่งการแทนท่ีกันภายในชั้นของ Silicates 

ของประจุบวก เชน Al3+ ถูกแทนที่โดย Mg2+ หรือ  Mg2+ ถูกแทน ที่ดวย Li+ กอใหเกิดประจุลบขึ้น
เพ่ือทําใหประจุในระบบสมดุล โดยพวก Alkali และ Alkali earth cations ที่อยูภายในชั้นของเคลย 
ซ่ึง Layered silicates ประเภทนี้สามารถวิเคราะหไดโดยใชวิธี Cation exchange capacity (CEC) 

ซึ่งจะไดแสดงเปนหนวย meq/100g คาประจุเหลานี้จะไมคงที่ แตจะขึ้นอยูกับชั้นตอชั้นและมักนิยม
ใชเปนคาเฉล่ีย  

สารจําพวก Layered silicates มีโครงสรางอยู 2 ประเภท คือ Tetrahedral – 

substituted และ Octahedral – substituted นั้น โดยประจุลบจะอยูที่ผิวหนาของช้ันซิลิเกต 
ดังนั้นจึงทําใหสารพวกพอลิเมอรสามารถเขาทําปฏิกิริยาไดดีและวองไวกวา Octahedral – 

substituted layered silicate [22] โดยลักษณะโครงสรางและสมบัติทางเคมีของ Layered 

silicate ดังแสดงไวในรูปที่ 2.10 และตารางที่ 2.2 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.10 ลักษณะโครงสรางของ Layered silicate [23] 

ตารางท่ี 2.2 สูตรโครงสรางทางเคมีที่อยูในกลุม 2:1 phyllosilicates [22] 
2:1 phyllosilicates General formula 

Montmorillonite Mx(Al4 – x Mgx )Si8O20(OH)4 

Hectorite Mx(Mg6 – x Lix )Si8O20(OH)4 

Saponite MxMg6(Si8 – x Alx )O20(OH)4 
 

M คือ Monovalent cation และ x คือ degree of isomorphous substitution (มีคาระหวาง 0.5 and 1.3) 
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2.4.1 ประเภทของเคลยที่นิยมใชเปนสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมพอลิเมอร  
2.4.1.1 Montmorillonite โดยเปนเคลยที่อยูในประเภท 2:1 phyllosilicates มี

สูตรโมเลกุล คือ Mx(Al4 – x Mgx) Si8O20(OH)4 โดย Mx คือ Monovalent cation และ x คือ Degree 

of isomorphous substitution (สวนมากอยูระหวาง 0.5 ถึง 1.3) มีความยาวของอนุภาคประมาณ 
100-150 นาโนเมตร ปริมาณของนํ้าในโครงสรางสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได เพราะในความเปนจริง
แลวเมื่อน้ําถูกดูดซึมโดยผลึกของ Montmorillonite จะทําใหเกิดการพองตัวข้ึนมีปริมาตรท่ี
เปลี่ยนแปลงไปทําใหสามารถนํา Montmorillonite ไปใชประโยชนไดหลากหลาย โครงสรางผลึกพ้ืน 

ฐานของ Montmorillonite เปนแบบ Smectite คือมีชั้น Octahedral alumina อยูระหวางชั้น 
Tetrahedral silicates โดยอะตอมในชั้นทั้งสองนี้จะเปนอะตอมของออกซิเจนในชั้นใกลเคียงที่อยู
ติดกัน ซึ่งทําใหพันธะที่เกิดข้ึนไมแข็งแรงทําใหน้ําหรือโครงสรางของ Mineral เกิดการขยายตัวใน 
Tetrahedral coordination และ Silicon อาจถูกแทนที่โดย Aluminium หรือ Phosphorous แต
ใน Octaheral coordination aluminium นั้นอาจจะถูกแทนที่โดยแมกนีเซียม เหล็ก ลิเทียม 
โครเมียม ซิงคหรือแมแตนิกเกิล ความแตกตางในการแทนที่กันภายใน Lattice ในสวนของตําแหนง
และชนิดของธาตุนี้เอง ทําให Montmorillonite เปนเคลยที่มีความหลากหลายมาก 

2.4.1.2 Saponite เปนเคลยที่จัดอยุในกลุมของ 2:1 phyllosilicates เชนเดียวกับ 
Montmorillonite แตแตกตางกันที่ Saponite จะอยูในประเภท Trioctahedral smectite มีขนาด
ความกวางของอนุภาคประมาณ 50-60 นาโนเมตร โดย Saponite มีสูตรโครงสรางทางเคมี คือ 
MxMg6(Si8 – x Alx )O20(OH)4 

 2.4.2 การแลกเปลี่ยนแคทไอออน (Cation exchange) 

2.4.2.1 กระบวนการในการแลกเปลี่ยนแคทไอออนเคลยที่อยูในกลุมของ Smectite 

เชน Montmorillonite สามารถแลกเปลี่ยนไอออน โดยปฏิกิริยาการแลกเปล่ียนจะเกิดไดใน Water 

solution โดยทั่วไป Cation ที่เกิดการแลกเปลี่ยนจะเปน Na+, Ca²+, Mg²+, K+ และ NH4
+ การเกิด

การแลกเปลี่ยนจะเกิดระหวางไออนของเคลย (X+) และ Electrolyte Y+    ดังแสดงในสมการ 

X.clay + Y+       Y.clay + X+ 

2.4.2.2 ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation exchange capacity; 

CEC) ปกติแลวคา CEC เปนคาที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแลกเปล่ียนไอออนที่มากที่สุด
ระหวางกัน โดยมีหนวยเปน Milliquivalents per gram (meq/g) หรือโดยสวนใหญจะพบในหนวย 
Milliquivalents per 100 gram (meq/100g) นอกจากนี้ยังมีหนวยในระบบ SI เปน Coulombs 

per unit mass โดยปกติคา CEC 1 meq/g จะมีคาเทากับ 96.5 C/g ในหนวย SI units 
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การนําเคลยมาใชงานในดานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ จะสามารถชวยปรับปรุงสมบัติ
ตางๆ ของพอลิเมอร ทั้งดานสมบัติเชิงกล เชน สมบัติการตานทานการดึงยืด สมบัติการรับแรง
กระแทก เปนตน และยังสามารถชวยปองกันการซึมผานของอากาศและกาซ โดยจะชวยชะลอการ
เคลื่อนท่ีผานของโมเลกุลของสารตางๆ เนื่องจากการมีอนุภาคเคลยกระจายตัวอยูในเนื้อพอลิเมอร 
นอกจากน้ีการเติมเคลยลงในเน้ือพอลิเมอรจะยังสามารถชวยปรับปรุงเสถียรภาพทางความรอนของ
วัสดุไดดวยอีกทางหน่ึง 

 

ภาพที่ 2.11 ความสามารถในการชวยปองกันการซึมผานของไอน้ําและกาซ  
เมื่อเติมอนุภาคเคลยลงในเนื้อพอลิเมอร [24] 

2.5 อนุภาคซิลเวอรกับการตานเชื้อแบคทีเรีย 

อนุภาคระดับนาโน (Nanoparticles) คือ กลุมของอะตอมที่มีขนาดอยูในชวง 1-100 นาโน
เมตร มีสมบัติที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว เชน สมบัติทางเคมี สมบัติทางแสง และสมบัติทางกล 
นอกจากนี้อนุภาคระดับนาโนโดยเฉพาะอนุภาคโลหะ (Matallic nanoporticles) ยังมีสมบัติการตาน
เชื้อแบคทีเรียไดดีอีกดวย เนื่องจากมีพ้ืนผิวตอปริมาตรท่ีสูง ทําใหสามารถออกฤทธิ์ตอโครงสรางและ
ขัดขวางกระบวนการตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในเซลลของจุลินทรีย ซึ่ง ในปจจุบันไดมีการศึกษาวิจัยสมบัติ
การตานเชื้อของอนุภาคโลหะเปนจํานวนมากเพ่ือลดการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial 

resistance) โดยเฉพาะการศึกษาการตานเชื้อของอนุภาคซิลเวอร เนื่องจากเปนอนุภาคโลหะที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการตานเชื้อแบคทีเรีย  และไวรัส [25] ดังนั้นจึงไดมีการนําอนุภาคซิลเวอร มา
ใชในการรักษาแผลติดเชื้อ การผลิตเครื่องมือทางการแพทย ใชเปนสวนประกอบในเครื่องสําอาง 
รวมทั้งการบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

2.5.1 การผลิตอนุภาคซิลเวอร 
การผลิตอนุภาคซิลเวอรสามารถแบงออกไดเปน 2 วิธ ี [25]  คือ การสังเคราะหอนุภาคซิล

เวอรดวยปฏิกิริยารีดักชันทางเคมี (Chemical reduction method) กับการสังเคราะหดวยปฏิกิริยา
รีดักชันทางกายภาพ (Physical reduction method) สําหรับวิธีแรกเปนวิธีที่นิยมใชกันอยาง
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แพรหลายโดยใชปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction) เกลือของซิลเวอรซึ่งนิยมใชสารทอลเลนส (Tollens 

reagent) กับสารรีดักแทน (Reductant) ดังปฏิกิริยาดานลาง  

      AgNO3    +        NH3                        [Ag(NH3)2]
+ 

Silver nitrate   Ammonium        Diammine silver (I) cation 

 [Ag(NH3)2]
+    +    Reductant                    Silver nanoparticles 

ซึ่งสารรีดักแทนที่นิยมใช ตัวอยางเชน โบโรไฮไดรด (Borohydride; NaBH4) ซิเตรท 
(Citrate) มอลโทส (Maltose) เปนตน แตโดยทั่วไปนิยมใชโบโรไฮไดรดเนื่องจากเปนสารรีดักแทนท่ี
แรง ทําใหไดอนุภาคที่สังเคราะหไดมีขนาดเล็ก และหากสังเคราะหที่สภาวะท่ีเหมาะสมจะไดอนุภาค
ซิลเวอรที่มีการกระจายของขนาด (Size distribution) ที่แคบ อีกวิธีการผลิตอนุภาคซิลเวอรคือการ
สังเคราะหอนุภาคซิลเวอรโดยการรีดักชันทางกายภาพ เชน การรีดิวซโดยการฉายรังสี (Radiolytic 

reduction) การรีดิวซโดยใชกระแสไฟฟา (Electrochemical reduction) การเผาละออง (Spray 

pyrolysis) เปนตน การฉายรังสีใหผลคลายกับการใชสารโบโรไฮไดรด คือสามารถสังเคราะหได
อนุภาคซิลเวอรที่มีขนาดเล็ก และมีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่แคบ แตเปนวิธีที่อันตรายและ
คาใชจายสูง การใชกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําสามารถสังเคราะหไดอนุภาคเงินที่มีความบริสุทธิ์สูง แต
ควบคุมขนาดอนุภาคไดนอยและสังเคราะหออกมาไดในปริมาณนอย สวนการเผาละออง เปนวิธีการท่ี
ใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมผลิตผงฝุน เนื่องจากมีคาจายตํ่า สามารถผลิตเปนอนุภาคที่มี
ขนาดใกลเคียงกันในปริมาณมาก สามารถควบคุมโดยปรับขนาดของละออง 

2.5.2 ผลของขนาดและรูปรางของอนุภาคเงินที่มีตอสมบัติการตานเชื้อ 

 การศึกษาของอนุภาคโลหะใชหลักการของ Surface plasmon resonance ในการหา
ปริมาณการดูดกลืนแสงของอนุภาคโลหะ โดยที่อนุภาคขนาดใหญจะดูดกลืนชวงแสงที่มีความยาว
คลื่นที่สูง ขณะที่อนุภาคขนาดเล็กจะดูดกลืนความยาวแสงในชวงสั้นๆ ขณะที่อนุภาคเงินขนาดนาโนมี
ปริมาณพ้ืนผิวตอปริมาตรท่ีสูง จึงเปนผลดีที่สามารถจะสัมผัสกับเซลลของเชื้อจุลินทรียไดโดยตรง
มากกวาการใชอนุภาคขนาดใหญ นอกจากน้ีอนุภาคซิลเวอรที่มีขนาดเล็กกวา 10 นาโนเมตร สามารถ
เกิดอันตรปฏิกิริยากับเซลลของเชื้อจุลินทรียทําใหประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อเพ่ิมสูงขึ้น 
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ภาพที่ 2.12 ภาพ TEM ของอนุภาคซิลเวอรระดับนาโน (a) รูปรางสี่เหลี่ยม (b) รูปรางสามเหลี่ยม (c) 

รูปรางเสนลวด และ (d) รูปรางที่มีการจัดเรียงตัวของเสนลวด  [26] 

2.5.3 กลไกการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของอนุภาคซิลเวอร 
 กลไกการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของอนุภาคซิลเวอรระดับนาโนหลังจากการศึกษามาในหลายๆ 
งานวิจัย จะอธิบายไปในทางเดียวกันถึงประสิทธิภาพในการยับยั้ งเชื้อแบคทีเรียของซิลเวอรโดย
อาจจะเกิดจากการเขาไปสัมผัสกับเซลลของเชื้อแบคทีเรีย ทําใหการแลกเปล่ียนสารอาหารหรือ
ความสามารถในการซึมผานของผนังเซลลเกิดบกพรองขึ้น อนุภาคซิลเวอรขนาดเล็กมีพ้ืนที่ผิวท่ีสูงกวา
อนุภาคซิลเวอรขนาดใหญ สงผลใหความสามารถในการท่ีจะเกิดอันตรกิริยากับกับเซลลแบคทีเรียจะ
เกิดไดดีกวา นอกจากการสัมผัสกับผนังเซลลแลวยังสามารถเกิดการแทรกซึมผานเขาไปในตัวเซลลทํา
ใหมีประสิทธิภารในการยับยั้งแบคทีเรียไดเชนกัน [27] 
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ภาพที่ 2.13  ภาพ STEM แสดงการเกิดอันตรกิริยาชองอนุภาคซิลเวอรกับผนังเซลลแบคทีเรีย  
A) E.coli  B) S.typhus C) P.aeruginosa และ D) V.cholerae. [27] 

กระบวนการในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือการทําลายเชื้อแบคทีเรียเกิดไดจากหลายปจจัย 
แตเปาหมายหลักในการออกฤทธิ์ของสารตานเชื้อตอโครงสรางของเชื้อแบคทีเรียคือ 
  - การทําลายผนังเซลลของแบคทีเรีย   
  องคประกอบเซลลของแบคทีเรียที่ควบคุมปริมาณของสารท่ีจําเปนตองใชในการใน
การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่จําเปนสําหรับเซลล คือ เยื่อหุมเซลล (Cytoplasmic membrane) ซึ่งเยื่อ
หุมเซลลของแบคทีเรียมีบทบาทหนาที่คือ การทําหนาที่เปนเยื่อเลือกผานในการควบคุมสารเขาและ
ออกดวยกระบวนการตางๆ เชน การแพร การออสโมซิส การลําเลียงแบบแอกทีพทรานสปอรต 
(Active transport) และการลําเลียงโดยการสรางถุงจากเยื่อหุมเซลล (Bulk transport) และอีก
หนาที่คือควบคุมปริมาณของสารที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสารอาหารใหเปนพลังงาน ดังนั้นการ
หยุดบทบาทหนาที่ในการลําเลียงสารหรือควบคุมสารของเยื่อหุมเซลล ก็เปนกลไกในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียอีกประเภทหน่ึง 

A B 

C D 



23 

 

 

 

องคประกอบหลักของเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียคือ ไลโพโปรตีน (Liproprotein) 

ซึ่งเปนการรวมตัวของฟอสโฟไลพิด (Phospholipid) กับโปรตีน ซึ่งหากมีสารใดๆ ที่ทําใหอันตรกิริยา
ระหวางไขมันและโปรตีนเกิดเปลี่ยนแปลงไป เยื่อหุมเซลลก็จะเปลี่ยนแปรสภาพและถูกทําลายไปดวย 

 

ภาพที่ 2.14 แบบจําลองโครงสรางของผนังเซลลของแบคทีเรีย (A) แกรมบวก (B) แกรมลบ [28] 

- การยับยั้งการสังเคราะหและทํางานของผนังเซลล  
 ผนังเซลล (Cell wall) ประกอบดวยเพปติโดไกลแคน (Peptidoglycan) เปนพอลิ

เมอรที่มีอนุพันธของกรดเอ็นอะซิติลมิวเรมิค (N-acetyl muramic acid; NAM) กับเอ็นอะซิติลกลูโค
ซามีน (N-acetyl glucosamine; NAG) โดยมีพันธะเปปไทดทําหนาที่ในการเชื่อมระหวางสายโซพอลิ
เมอร เปนสาเหตุใหผนังเซลลมีความแข็งแรงสูง สามารถท่ีจะคงรูปตานทานแรงดึงของการออสโมซิส
ไดดี เนื่องจากความเขมขนของสารอาหารระหวางภายนอกและภายในเซลลจะมีความแตกตางกัน 
นอกจากการสังเคราะหผนังเซลลเพ่ือใหเกิดการขยายตัวของเซลลเพ่ิมข้ึนแลว การรักษาสมดุลของ
การออสโมซิสระหวางสารอาหารขาเขาและสารอาหารขาออกก็จะดําเนินไปพรอมกัน โดยหากเกิด
การสูญเสียสมดุลเกิดขึ้น จะหมายถึงการสูญเสียการทนตอแรงดันออสโมซิสของผนังเซลลทําใหเกิด
ความเสียหายตอเซลลแบคทีเรียไดเชนกัน 
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ในบางกรณีการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจะมุงไปยังการยับยั้งการสังเคราะหเพปติโดไกล
แคนซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีตองใชลําดับการสังเคราะหของเอมไซมอยางเปนระบบ โดยสารตานเชื้อจะเขา
ไปขัดขวางการทํางานของเอมไซมในกระบวนการสังเคราะหเพปติโดไกลแคน โดยในกรณีของ
แบคทีเรียแกรมบวกมีเพปติไกลแคนเปนองคประกอบหลักของผนังเซลลและมีสัดสวนที่มากกวา
แบคทีเรียแกรมลบ แตอยางไรก็ตามผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมลบยังมีองคประกอบอ่ืนๆ นอกจาก
เพปติโดไกลแคน คือ เยื่อหุมชั้นนอกที่อยูเหนือขึ้นไปในภาพท่ี 2.14 ที่ประกอบดวยชั้นไขมันและ
โปรตีนเชนเดียวกับเยื่อหุมเซลล แตมีปริมาณนอยกวา ซึ่งในสวนน้ีจะสามารถชวยใหเซลลสามารถทน
ตอสภาวะวิกฤตไดดีกวาแบคทีเรียแกรมบวก 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยของ Lewandowska, K. [3] ศึกษาความเขากันระหวางไคโตซานท่ีมีน้ําหนักโมเลกุล
ระดับตางๆ และพอลิไวนิลแอลกอฮอลที่มีระดับการไฮโดรไลซิสที่สูงและตํ่า เมื่อทดสอบดวยเทคนิค
ทางความรอนพบวา  ไคโตซานที่มีน้ําหนักโมกุลที่ต่ํามีความเขากันไดที่ดีกับพอลิไวนิลแอลกอฮอลที่มี
ระดับการไฮโดรไลซิสที่ไมสูงมากนัก ทั้งนี้ไคโตซานยังชวยปรับปรุงเสถียรภาพทางความรอนและ
สมบัติเชิงกลของพอลิไวนิลแอลกอฮอลไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Parparita, E. และ
คณะ [29] เชนเดียวกับงานวิจัยของ Bahrami, S.B. และคณะ [1] ที่ทําการเตรียมฟลมพอลิเมอรผสม
ระหวางไคโตซานและพอลิไวนิลแอลกอฮอลโดยวิธีการข้ึนรูปดวยตัวทําละลาย (Solvent casting 

method) พบวาสามารถปรับปรุงความแข็งแรงและความยืดหยุนของฟลมพอลิเมอรผสมที่เตรียมได
ในสภาวะที่แหง (Dry) และเปยก (Wet) ทั้งนี้สัดสวนของพอลิเมอรทั้งสองยังสามารถปรับปรุง
ความชอบนํ้าของฟลมผสมได 
 งานวิจัยของ Srinivasa, P.C. และคณะ [30] ศึกษาสมบัติและดูดซับน้ําของฟลมผสม 
PVA/Chitosan ในสัดสวนตางๆ ทั้งยังศึกษาสมบัติเชิงกล สมบัติการมองเห็น ความเขากันไดและการ
ดูดซับน้ําของฟลมผสม โดยพบวาสมบัติการมองเห็นและสมบัติเชงิกลของฟลมผสมจะเพ่ิมข้ึนเมื่อ
ปริมาณของไคโตซานเพิ่มขึ้น การเติมไคโตซานที่มากข้ึนจะสงเสริมให Tensile strength ของฟลม
ผสมมีคาเพ่ิมข้ึน แตจะสงผลตอคา Elongation ลดลง ในดานการดูดซับน้ําของฟลมผสมจะพบวาเมื่อ
ปริมาณของ PVA เพ่ิมข้ึนการดูดซับน้ําของฟลมจะเพ่ิมขึ้นตาม ในขณะท่ี Mucha, M. และคณะ [31] 
ไดศึกษาไคเนติกสในการดูดซับน้ําของฟลมผสมระหวาง PVA และ Chitosan ในอัตราสวนตางๆ โดย
จากการทดสอบจะแสดงใหเห็นถึงระดับของการกําจัดหมูอะซิทิล (Deacetylation degree) ของไค
โตซานและสัดสวนของ PVA ในฟลมผสมจะสงผลตออัตราการดูดซับน้ํา ซึ่งระดับการกําจัดหมูอะซิทิล
ที่ต่ําของไคโตซานจะเกิดการดูดซับน้ําไดดีกวาระดับการกําจัดหมูอะซิทิลที่สูงเนื่องจากปริมาณชองวาง
ที่เกิดจากหมู Acetamide ที่มีความเกะกะจะขัดขวางการยึดเกาะกันของโครงสรางของพอลิเมอรทั้ง
สองทําใหมีชองวางในการดูดซับน้ําที่สูง และเมื่อพิจารณาสัดสวนของฟลมผสมพบวาการดูดซับน้ําจะ
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เพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเติมของไคโตซานเน่ืองจากสวนที่เปน Amorphous ของไคโตซานจะมีผลตอ
การดูดซับน้ําท่ีมากกวาสวนที่เปน Semi-crystalline ของ PVA  
 งานวิจัยของ Bonilla, J. และคณะ [4] ศึกษาฟลมผสมระหวางไคโตซานและพอลิไวนิล
แอลกอฮอล โดยการหลอข้ึนรูปดวยตัวทําละลาย สัดสวนระหวาง PVA และ Chitosan คือ 100/0 

90/10 80/20 70/30 และ 0/100 โดยน้ําหนัก การทดสอบความเขากันไดของฟลมทั้งสองจากการ
ทดสอบโครงสรางสัณฐานของฟลมผสมดวยเทคนิค SEM ดังภาพที่ 2.15 ไมพบถึงการแยกเฟสของ
ฟลมผสมและไมพบรอยแตก ฟองอากาศที่เกิดขึ้นในเนื้อฟลม จากการทดสอบดวยเทคนิค DSC พบวา
การเติม Chitosan ลงในฟลม PVA จะสงผลตอคา Tg ของฟลมที่เพ่ิมขึ้นตามปริมาณ Chitosan 

ในขณะที่ Tm จะลดลง แสดงถึงความเขากันไดระหวางพอลิเมอรทั้งสอง ทั้งนี้ความเสถียรทางความ
รอนของฟลมผสมจะเพ่ิมข้ึนดวยเมื่อพิจารณาท่ีอุณหภูมิที่มีการสลายตัวสูงสุด (Tmax) โดยการมีอยูของ 
Chitosan จะสงเสริมใหอุณหภูมิการสลายตัวของฟลมผสมมีคามากข้ึน สมบัติเชิงกลของฟลมผสมโดย
การทดสอบการดึงยืดจะพบวาฟลม Chitosan จะมีความยืดหยุนนอยกวาฟลม PVA จากกราฟ 
Stress และ Strain การเติม Chitosan ลงใน PVA จะทําใหสวนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลาสติก 
(Plastic deformation) ของฟลมผสมลดลงตามปริมาณการเติม Chitosan โดยเมื่อพิจารณาคาของ 
Modulus และ Tensile strength ของฟลมผสมอัตราสวนที่มีการเติม Chitosan มากกวา 20% โดย
น้ําหนัก จะพบวาไคโตซานจะชวยเพิ่มสมบัติเชิงกลของฟลมผสม แต Elongation at break ของฟลม
ผสมจะลดลงเมื่อปริมาณการเติม Chitosan เพ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณาผลการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเทียบกับตัวอยางฟลมควบคุม พบวาการ Chitosan มีความสามารถในการยับยั้ง
แบคทีเรียไดดีกวา PVA และเม่ือเติม Chitosan ลงในฟลม PVA ฟลมผสมที่ไดสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไดดวยเชนกัน ทั้งนี้ฟลมผสม PVA/Chitosan ยังมีความสามารถในการ
ยอยสลายตามธรรมชาติเหมาะสําหรับการนําไปใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร ซึ่งมีผลการทดสอบ
เชนเดียวกับงานวิจัยของ Tripathi, S. และคณะ [5] โดยไดทําการเคลือบไคโตซานลงในบนฟลมพอลิ
ไวนิลแอลกอฮอลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรีย โดยทดสอบกับผลมะเขือเทศ จาก
การทดสอบพบวาฟลมที่ไดมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรียจําพวก Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus และ Bacillus subtilis  
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ภาพท่ี 2.15 ภาพ Field emission scanning electron microscopy (FESEM) แสดงพ้ืนที่ตัดขวาง
ของฟลม PVA ฟลม Chitosan และฟลมผสม PVA/Chitosan [4] 

งานวิจัยของ Jong-Whan Rhim และคณะ  [32] ศึกษาความสามารถในการตานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมไคโตซาน พรอมทั้งมีการปรับปรุงดวยเคลย (Na+-MMT) นาโนเคลย (Cloisite 

30B) อนุภาคซิลเวอรระดับนาโน (Nano-silver) และซิลเวอรไอออน (Ag-ion) สัดสวนในการเติม
อนุภาคสารเติมแตงคือ 5% โดยน้ําหนัก ยกเวนซิลเวอรไอออนจะทําการเติม 20% โดยน้ําหนัก จาก
การทดสอบ XRD ของฟลม (ภาพที่ 2.16) เมื่อเปรียบเทียบระหวางฟลมที่เติม Na+-MMT จะพบวามี
ความเขากันไดกับพอลิเมอรไดมากกวา Cloisite 30B เนื่องจาก Na+ ของเคลยและจับกับหมู OH 

ของไคโตซานไดมากกวา Cloisite 30B สวนการเติมอนุภาคซิลเวอรนั้นโครงสรางผลึกของอนุภาคซิล
เวอรจะไมถูกรบกวนจากพอลิเมอร ในขณะที่พีคความเปนผลึกซิลเวอรไอออนจะลดลงเมื่อทําการเติม
ในไคโตซานแสดงถึงการเกิดอันตรกิริยาระหวางไอออน Ag+ และหมู OH ของไคโตซาน 
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ภาพที่ 2.16 กราฟ XRD ของฟลมไคโตซานที่ทําการเติมอนุภาคเคลย  
อนุภาคซิลเวอรและซิลเวอรไอออน [32] 

พิจารณาสมบัติเชิงกลจะพบวาฟลมที่มีการเติมสารเติมแตงทั้ง 4 ชนิด จะชวยเพิ่ม Tensile 

strength ของฟลมไคโตซาน แตจะลดเปอรเซ็นตการดึงยืดของฟลมอยางชัดเจน ยกเวน Cloisite 

30B ที่มีระยะการดึงยืดที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การเพ่ิมข้ึนของคา Tensile ของฟลมที่เติมอนุภาคระดับนาโน 

แสดงถึงการเกิดอันตรกิริยาระหวางพอลิเมอรแมทริกซกับชั้นเคลย ทั้งนี้การท่ีอนุภาคเคลยมี Aspect 

ratio และพ้ืนผิวสัมผัสที่สูงก็สงผลตอสมบัติเชิงกลดวยเชนกัน การเติมอนุภาคเคลยยังชวยการ
ตานทานการซึมผานของไอนํ้า เนื่องจากการมีอยูและการกระจายตัวของชั้นเคลยในเนื้อพอลิเมอรทํา
ใหเพ่ิมระยะทางในการเดินทางของอนุภาคไอนํ้าผานเนื้อฟลมทําใหอัตราการซึมผานของไอน้ํามีคา
เพ่ิมข้ึน สุดทายพิจารณาการตานเชื้อแบคทีเรียของฟลมไคโตซานที่มีการเติมอนุภาคเคลยและอนุภาค
ซิลเวอรโดยจากการทดสอบความสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรียดวยวิธีการนับเซลล (Viable cell 

colony count method)  พบวาไคโตซานท่ีมีการเติมอนุภาคซิลเวอรระดับนาโนและอนุภาคซิลเวอร 
และซิลเวอรไอออน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทั้งแบคทีเรียแกรมลบและ
แบคทีเรียแกรมบวกไดชัดเจนกวาเคลยและนาโนเคลย และเม่ือทําการเพ่ิมปริมาณของอนุภาคซิล
เวอร ผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟลมไคโตซานมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  
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งานวิจัยของ Mbhele, Z.H. และคณะ [33] ทําการเตรียมฟลม PVA-Ag nanoparticles 

โดยเตรียมอนุภาคซิลเวอรจากการเกิดปฏิกิริยารีดักชันทางเคมี (Chemical reduction method) 
ของซิลเวอรไอออน โดยใชโซเดียมโบโรไฮไดรดเปนตัวรีดักแทนซ (Reducing agent) ซึ่งสามารถ
สังเคราะหไดอนุภาคซิลเวอรขนาด 5 นาโนเมตร ผลการทดสอบ FTIR พบวาเกิดอันตรกิริยาระหวาง
อนุภาคซิลเวอรและหมู OH ของ PVA จากการทดสอบสมบัติทางความรอนพบวาการเติมอนุภาคซิล
เวอรสงผลใหคา Tg ของ PVA มีคาสูงขึ้น ในขณะที่ Tm ของฟลม PVA มีคาลดลง แตไมสงผลตอระดับ
การเกิดผลึก ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวการแสดงถึงการมีอยูของอนุภาคซิลเวอรจะเหนี่ยวนําใหขนาดผลึก
ของ PVA ลดลงและยังแสดงถึงการเกิดอันตรกิริยาระหวางอนุภาคซิลเวอรและสายโซ PVA คลายกับ
ผลการทดสอบ FTIR ทัง้นี้การเติมอนุภาคซิลเวอรจะชวยสงเสริมเสถียรทางความรอนของฟลม PVA 

อีกดวยเมื่อทําการทดสอบโดยเทคนิค TGA ดังภาพที่ 2.17 

 

ภาพท่ี 2.17 กราฟ DSC (ซาย) และกราฟ TGA (ขวา) ของฟลม PVA-Ag nanoparticles [33] 

 พิจารณาสมบัติเชิงกลในภาพที่ 2.18 พบวาการเติมอนุภาคซิลเวอรจะชวยเพิ่ม Elastic 

modulus และ Tensile strength ของฟลม PVA ทั้งนี้เนื่องจากการมีอนุภาคซิลเวอรในการชวย
กระจายแรงจากเน้ือพอลิเมอรแมทริกซ และการเพ่ิมข้ึนของคา Modulus และ Tensile strength 

ยังแสดงถึงอัตรกิริยาระหวางพอลิเมอรและอนุภาคซิลเวอร ซึ่งจะสงผลใหระยะการดึงยืดของฟลมมีคา
ลดลงเมื่อทําการเติมอนุภาคซิลเวอร  
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ภาพที่ 2.18 คา (a) Young’s elastic modulus (b) Stress at break และ (c) Strain at break 

ของฟลม PVA-Ag nanoparticles (ใชอัตราการดึง 50 mm/min) [33] 

งานวิจัยของ Shameli, K. และคณะ  [34] ศึกษาความสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรียของ
ฟลมนาโนคอมพอสิต PLA ที่ทําการเติมอนุภาคซิลเวอร ซึ่งทําการสังเคราะหอนุภาคซิลเวอรระดับนา
โนโดยวิธีรีดักชันทางเคมี (Chemical reduction method) จากการศึกษาความสามารถในการตาน
เชื้อแบคทีเรียดวยวิธี Disk diffusion test พบวาฟลม PLA/Ag นาโนคอมพอสิตมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ แตจะมีผล
ตอแบคทีเรียแกรมบวกมากกวาเนื่องจากแบคทีเรียแกรมบวกจะมีความซับซอนของผนังเซลลไมมาก
เมื่อเทียบกับแบคทีเรียแกรมลบจึงถกูทําลายไดงายกวา แตเม่ือสังเกตบริเวณการตานเชื้อ (Inhibition 

zone) ของ PLA จะไมพบวาเกิดการตานเชื้อ การเพ่ิมปริมาณอนุภาคซิลเวอรจะสงใหความสามารถ
ในการตานเชื้อแบคทีเรียของฟลม PLA เพ่ิมมากข้ึน ตอมา Shameli, K และคณะ [35] ไดนําอนุภาค
ซิลเวอรมาทําการปรับปรุงรวมกับมอนตโมริลโลไนต (MMT) โดยจะทําการแลกเปล่ียนไอออนระหวาง
โซเดียมไอออนของ MMT และซิลเวอรไอออน โดยใช AgNO3 เปนสารตั้งตนและ NaBH4 เปนสารดี
ดักแทน (Reducing agent) การเกิดปฏิกิริยาของสารทั้งสองจะแสดงในสมการ 2.1 

Ag+/MMT + BH4
− + 3H2O  Ago/MMT + B(OH)3 + 3.5 H2            (2.1) 
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การสังเคราะหอนุภาคเคลย-ซิลเวอร พบวาเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนบวกระหวาง Ag+ ใน
สารละลายซิลเวอรไนเตรตและ Na+ ภายในชั้นเคลยซึ่งจะสงใหระยะหางระหวางชั้นเคลยเพิ่มมากข้ึน
เมื่อทําการทดสอบดวยเทคนิค XRD ดังภาพที่ 2.19 และสามารถยืนยันไดจากการทดสอบดวยเทคนิค 
EDSRF ถึงองคประกอบของธาตุในอนุภาคเคลย (MMT) และอนุภาคเคลย-ซิลเวอร (Ag-MMT) ดัง
ภาพที่ 2.20 

 

ภาพที่ 2.19 กราฟ XRD ของอนุภาคเคลย (MMT) และอนุภาคเคลย-ซิลเวอร (Ag-MMT) ใน
อัตราสวนความเขมขนของ AgNO3 (S2) 1% (S4) 2% และ (S5) 5% [35] 

การศึกษาการตานเชื้อแบคทีเรียจะทดสอบแบบ Zone of inhibition ซ่ึงในการทดสอบครั้ง
นี้จะใชแบคทีเรียแกรมบวก (Staphylococcus areus และ Methicillin-resistan S.aureus) และ
แบคทีเรียแกรมลบ (Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae) พบวา MMT จะไมสามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไดแตสารประกอบ AgNO3/MMT และ Ag/MMT จะแสดง
การยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยที่การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออนุภาคซิลเวอรมี
ขนาดลดลง ตอมา Shameli, K. และคณะ  [36] ไดทําการปรับปรุงชั้นของมอนตโมริลโลไนตดวย
อนุภาคซิลเวอร จากนั้นทําการเติมลงในไคโตซานเพ่ือศึกษาความสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรีย 
โดยพบวาการเติมอนุภาคเคลยดังกลาวจะมีผลตอการตานทานการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได
เปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนานี้  
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ภาพที ่2.20 ภาพ SEM และกราฟ EDSRF ของอนุภาคเคลย (A,B) อนุภาคเคลย-ซิลเวอร ใน
อัตราสวนความเขมขนของของ AgNO3 (C) 1% (D) 2% (E) 5% และ (F) [35] 

งานวิจัยของ Ricardo, J.B Pinto และคณะ [37] ศึกษาฟลมไคโตซานที่มีอนุภาคซิลเวอร
ระดับนาโน โดยเตรียมอนุภาคซิลเวอรไดจากการรีดีวซของ Critrate และ Borohydride จากนั้นเติม
ลงในเนื้อพอลิเมอรที่ตางกัน 3 ประเภทคือ ไคโตซานที่ไมผานการปรับปรุงใดๆ ไคโตซานท่ีสามารรถ
ละลายน้ํา และอนุพันธของไคโตซาน N-alkyl โดยจากการทดสอบการตานเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก
ชนิด Staphylococcus areus และแบคทีเรียแกรมลบชนิด Escherichia coli และ Klebsiella 

pneumoniae พบวาประสิทธิภาพการตานเชื้อของพอลิเมอรไมแตกตางกัน แตประสิทธิภาพการตาน
เชื้อจะข้ึนกับปริมาณการเติมอนุภาคซิลเวอร 

Galya, T. และคณะ [38] ศึกษาการเตรียมฟลมพอลิไวนิลแอลกอฮอลที่มีซิลเวอรไอออน 
(Ag+) ระดับนาโน โดยใชซิลเวอรไนเตรต (AgNO3) เปนสารตั้งตนของอนุภาคซิลเวอร พบวาเติม
อนุภาคซิลเวอรสามารถชวยเพิ่มสมบัติเชิงกลของพอลิไวนิลแอลกอฮอลเมื่อใชปริมาณของซิลเวอรใน
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ระดับท่ีไมสูงมาก (ต่ํากวา 1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก) และจากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียพบวามีสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรียทั้ง Staphylococcus areus และ 
Escherichia coli ถึงแมจะใชปริมาณของซิลเวอรที่ต่ําก็ตาม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ 
Mbhele, Z.H. และคณะ [36] จากการศึกษาฟลมพอลิไวนิลแอลกอฮอลที่มีการเติมอนุภาคซิวเวอร 
(Ago) ที่ไดจากปฏิกิริยารีดักชันของโซเดียมโบโรไฮไดรด (NaBH4) โดยสมบัติทางความรอนและสมบัติ
เชิงกลของฟลมจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเติมอนุภาคซิลเวอร 
 งานวิจัยของ Park, Jae H. และคณะ [39] ศึกษาการเตรียมพอลิไวนิลแอลกอฮอลที่มีการ
เติมอนุภาคเคลย (MMT) และอนุภาคซิลเวอร (Ag) โดยวิธแีบบ Electrospining โดยในขั้นแรกจะทํา
การเติมอนุภาคเคลยเปน 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักในสารละลาย PVA จากนั้นจะเติมอนุภาคซิลเวอร
ในสารละลาย PVA ที่มีอนุภาคเคลยกระจายตัวอยูในสัดสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของ
สารละลาย หลังจากข้ันตอนการเตรียมเสนใยโดยการทํา Electrospaying พบวาอนุภาคเคลยและซิล
เวอรมีขนาดระดับนาโนและมีการกระจายตัวที่ดีในเนื้อพอลิเมอรจากการทดสอบ XRD และ TEM 

ทั้งนี้การเติมอนุภาคเคลยและอนุภาคซิลเวอรสามารถชวยเพิ่มความเสถียรทางความรอนของ PVA 

ดวยเชนกัน และเม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย พบวาการเติมอนุภาคซิลเวอรลง
ในระบบ PVA/MMT สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการ
ทดสอบ ซึ่งเมื่อเพ่ิมปริมาณของซิลเวอรประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียจะเพ่ิมข้ึนดวย 
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บทที่ 3 

แนวทางและขั้นตอนการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอรพอ
ลิไวนิลแอลกอฮอลใหเหมาะสมสําหรับนําไปใชงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหาร ซึ่งจะแบงการทดลอง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 การเตรียมฟลมผสมระหวาง PVA และ Chitosan โดยวิธีหลอดวยตัวทําละลาย 
(Solvent casting) ในอัตราสวนของ PVA : Chitosan คือ 100:0  95:5  90:10 80:20 และ 0:100 

โดยน้ําหนัก จากนั้นทําศึกษาโครงสรางสัณฐาน สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความรอนของพอลิเมอร
ผสมที่เตรียมได เพ่ือหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมในการนําไปเตรียมเปนฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan 

สวนที่ 2 การเตรียมอนุภาคซิลเวอรและเคลยที่มีการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอรและไอออน
ซิลเวอร จากนั้นทําการพิสูจนเอกลักษณโดยใชเทคนิค Atomic absorption spectroscopy, XRD, 

SEM เพ่ือใหไดอนุภาคซิลเวอรที่เหมาะสมในการนําไปผสมกับฟลมผสมเพ่ือเตรียมเปนฟลมเชิง
ประกอบ PVA-Chitosan  

สวนที่ 3 การเตรียมฟลมเชิงประกอบของ PVA-Chitosan ที่ประกอบดวยสารเติมแตง 3 

ชนิด คือ อนุภาคซิลเวอร (Ago) เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) และเคลยที่
ผานการปรับปรุงดวยไอออนซิลเวอร (Ag+-MMT) จากนั้นทําการศึกษาโครงสรางสัณฐาน สมบัติ
เชิงกล สมบัติทางความรอน และความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบที่เตรียมได 

3.1 วัตถุดิบ (Materails) 

3.1.1 พอลิไวนิลแอลกอฮอล (Poly(vinyl alcohol); PVA) เกรด PVA-18Y ซื้อจากบริษัท 
เมกกะเวิรด ไวดล จํากัด 

3.1.2 ไคโตซาน (Chitosan) ซื้อจากบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
3.1.3 ซิลเวอรไนเตรต (Silver nitrate; AgNO3) ซื้อจากบริษัท อารซีไอ แล็บสแกน จํากัด 
3.1.4 โซเดียมมอนตมอริลโลไนต (Sodium montmorillonite; Na-MMT) ซื้อจากบริษัท 

Southern Clay จํากัด 
3.1.5 โซเดียมโบโรไฮไดรด (Sodiumboro hydride; NaBH4) ซื้อจากบริษัท A.C.S Xenon 

Limited Partnership จํากัด  
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3.1.6 โซเดียมคลอไรด (Sodium chloride; NaCl) ซื้อจากบริษัท เมอรค จํากัด  
3.1.7 อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว (Nutrient broth) 
3.1.8 วุนเลี้ยงเชื้อ (Nutrient agar) 
3.1.9 น้ํากลั่น (Distilled water) 

3.1.10 น้ําปราศจากไอออน (Deionized water) 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย 

3.2.1 เครื่องทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทั่วไป (Universal Testing Machine) ยี่หอ 
Instron รุน 5965 บริษัท Instron Engineering Cotporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3.2.2 เครื่องวิเคราะหสมบัติทางความรอน (Differential Scanning Calorimeter; DSC) 

ยี่หอ Mettler Toledo รุน DSC 1 บริษัท Mettler Toledo จากประเทศสวิซเซอรแลนด 
 3.2.3 เครื่องวิเคราะหการสลายตัวทางความรอน (Thermal Gravimetric Analyzer; TGA) 
ยี่หอ Mettler Toledo รุน TGA/DSC 1 บริษัท Mettler Toledo จากประเทศสวิซเซอรแลนด 

3.2.4 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscope; SEM) 

ยี่หอ Hitachi รุน S-2500 และรุน S-3400N Type II จากประเทศญ่ีปุน และ ยี่หอ CamScan รุน 
MX2000 จากประเทศสหรัฐอเมริกา  

3.2.5 เครื่องวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอกซ (X-ray Diffractometer; XRD) ยี่หอ Bruker 

รุน D8-Discover จากประเทศญี่ปุน 
3.2.6 เครื่องวิเคราะหธาตุ Inductively Couple Plasma-Optical Emission 

Spectrometer (ICP – OES) ยี่หอ Agilent รุน 715 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.2.7 เครื่องส่ันดวยระบบอัลตราโซนิค (Ultrasonic Processor) ยี่หอ Vibra-cell รุน VCX 

750 บริษัท Sonics & Materials จํากัด จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
3.2.8 เครื่องคัดขนาดอนุภาคผานตะแกรงรอนดวยระบบการสั่น (Sieve shaker) ยี่หอ 

Retsch รุน AS200 Basic บริษัท Retsch GmbH จํากัด จากประเทศเยอรมนี 
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3.3 วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.3.1 การเตรียมพอลิเมอรผสมระหวาง PVA และ Chitosan ดวยวิธีการหลอดวยตัวทํา
ละลาย  

เตรียมสารละลายแยกของ PVA และ Chitosan โดยทําการละลาย PVA ในน้ํากลั่นที่
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง และทําการละลาย Chitosan ในสารละลายอะซีติก
เขมขน 1 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ทําการกวนอยางตอเนื่องโดยใช Magnetic stirrer เปนเวลา 1 คืน
เพ่ือใหไดสารละลายเนื้อเดียวกัน เมื่อสารละลาย PVA เย็นตัวลงจึงทําการผสมสารละลายท้ังสองเขา
ดวยกัน โดยใชอัตราสวนของ PVA : Chitosan เปน 100:0 95:5 90:10 80:20 และ 0:100 โดย
น้ําหนักสารละลาย จากนั้นกวนสารละลายที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมงโดยใช Magnetic 

stirrer เพ่ือใหไดสารละลายเน้ือเดียวกัน ทําการหลอขึ้นรูปโดยเทสารละลายลงในถาดแกว ทําการ
เกลี่ยใหสารละลายกระจายตัวอยางสม่ําเสมอและต้ังท้ิงไวใหแหงที่อุณหภูมิหอง 
 3.3.2 การเตรียมอนุภาคซิลเวอรและปรับปรุงเคลยดวยอนุภาคซิลเวอรและไอออนซิล
เวอร 

3.3.2.1 การเตรียมอนุภาคซิลเวอร โดยใชวิธี Chemical reduction [40] เริ่มจาก
เตรียมสารละลาย AgNO3 0.01 โมลาร และสารละลาย NaBH4 0.004 โมลาร จากนั้นทําคอยๆ หยด
สารละลาย AgNO3 ปริมาตร 80 มิลลิลิตร โดยใชบิวเรตควบคุมอัตราการหยด 1 หยดตอ 1 วินาที ลง
ในสารละลาย NaBH4 ปริมาตร 250 มิลลิลิตรที่วางในอางน้ําแข็งควบคุมอุณหภูมิที่ 3-5 องศา
เซลเซียส ทําการกวนสารละลายผสมดวย Magnetic stirrer ตลอดเวลาอยางชาๆ ตั้งแตเริ่มหยด
สารละลาย AgNO3 จนถึงหยดสุดทาย จากนั้นทําการกวนตออีกประมาณ 5 นาทีแลวหยุดกวน ตั้ง
สารละลายที่ไดท้ิงไว 1 คืน เพื่อใหอนุภาคซิลเวอรเกิดการตกตะกอน กรองสารละลายและลางตะกอน
ดวยน้ํา Deionized นําตะกอนที่ไดไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส   

3.3.2.2 การปรับปรุงเคลยดวยไอออนของซิลเวอรและอนุภาคของซิลเวอร  
3.3.2.2.1 การเตรียมเคลยที่ปรับปรุงดวยไอออนซิลเวอร (Ag+-MMT) โดย

นํา Na-MMT มากระจายตัวในสารละลายซิลเวอรไนเตรต ในอัตราสวนของ AgNO3 

1.5729 กรัม : Na-MMT 10 กรัม (ตามภาคผนวก ข-1) ทําการกวนสารละลายดวย 
Magnetic stirrer อยางตอเนื่องเปนเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหองเพ่ือใหเกิดการ
แลกเปล่ียนไอออนบวกระหวาง Ag+ ของสารละลายซิลเวอรไนเตรตและ Na+ ที่อยู
ภายในชั้นเคลย จากนั้นนําสารละลายมาทําการแยกตะกอนโดยการปนเหวี่ยงที่
ความเร็ว 8000 รอบตอนาที เปนเวลา 20 นาที ทําการลางตะกอนดวยน้ํา 
Deionized จํานวน 5 ครั้ง  และนําตะกอนท่ีไดไปอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส 
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3.3.2.2.2 การเตรียมเคลยที่ปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) โดย
นํา Na-MMT มากระจายตัวในสารละลายซิลเวอรไนเตรต ในอัตราสวนของ AgNO3 

1.5729 กรัม : Na-MMT 10 กรัม (ตามภาคผนวก ข-1) ทําการกวนสารผสมดวย 
Magnetic stirrer อยางตอเนื่องเปนเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหองเพ่ือใหเกิดการ
แลกเปล่ียนไอออนบวกระหวาง Ag+ ของสารละลายซิลเวอรไนเตรตและ Na+ ที่อยู
ภายในชั้นเคลย จากนั้นทําการเติมสารละลาย NaBH4 โดยใชอัตราสวนของ AgNO3 
: NaBH4 เปน 1 : 0.4 โดยโมล (ตามอัตราสวนในหัวขอ 3.3.2.1) นําสารละลายมา
ทําการแยกตะกอนโดยการปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 8000 รอบตอนาที เปนเวลา 20 
นาที แลวทําการลางตะกอนดวยน้ํา Deionized จนไมเหลือซิลเวอรไอออนท่ีไม
เกิดปฏิกิริยารีดักชันตกคางอยู โดยทําการทดสอบดวยการนําสารละลายโซเดียม
คลอไรดมาหยดในน้ําที่ไดจากการลางตะกอนท่ีเหลือจากการปนเหวี่ยง จนไม
สังเกตเห็นตะกอนของซิลเวอรคลอไรดเกิดขึ้น จากนั้นนําตะกอนท่ีไดไปอบใหแหงที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

  3.3.2.3 การแยกขนาดของอนุภาคซิลเวอรและเคลยที่ผานการปรับปรุงเคลยดวย
อนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอร โดยใชเครื่องคัดขนาดอนุภาคผานตะแกรงรอนดวยระบบการส่ัน 
เริ่มจากการนําอนุภาคที่สังเคราะหไดมาทําการบดโดยครกบดสาร (A mortar and pestle) จากนั้น
ทําการแยกขนาดโดยใชตะแกรงขนาด 106 μm, 75 μm, 45 μm และ 25 μm ทําการเขยาแยก
ขนาดเปนเวลา 15 นาที โดยมีปริมาณการสั่นอยูที่ระดับ 60 แบบ Interval จากนั้นคัดขนาดอนุภาคท่ี
ต่ํากวา 45 ไมโครเมตร มาใชในงานวิจัย 

3.3.3 การเตรียมฟลมเชิงประกอบของ PVA-Chitosan  
3.3.3.1 การเตรียมฟลมเชิงประกอบของ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาคซิล

เวอรโดยเริ่มจากนําตะกอนท่ีไดจากการเตรียมอนุภาคซิลเวอรในขั้นที่ 3.3.2.1 มาทําการแขวนลอยใน
น้ํา Deionized กวนอยางตอเนื่องเปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง จากนั้นใสกรดอะซิติกเขมขน 1 

เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ในน้ํา Deionized ที่มีอนุภาคซิลเวอรกระจายตัวอยูขางตน และทําการ
ละลาย Chitosan กวนท้ิงไวเปนเวลา 1 คืนจนเกิดการละลายอยางสมบูรณ จากนั้นทําการผสมกับ
สารละลาย PVA ที่เตรียมโดยละลายในน้ํา Deionized อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 

ชั่วโมง กวนสารละลายผสมท้ิงไวเปนเวลา 24 ชั่วโมงโดยใช Magnetic stirrer จากนั้นนําสารละลาย
ผสมท่ีเตรียมไดมากระจายอนุภาคซิลเวอรโดยเคร่ือง Sonicator เปนเวลา 1 ชั่วโมง (โดยจะทําการ
กระจายอนุภาคซิลเวอร 10 นาทีและพัก 3 นาทีเพ่ือปองกันไมใหสารละลายมีอุณหภูมิสูงเกินไป จน
ครบเวลาในการกระจายอนุภาคซิลเวอร 1 ชั่วโมง ) ทําการหลอขึ้นรูปโดยเทสารผสมลงในถาดแกว 
แลวทําการเกล่ียใหสารละลายผสมใหกระจายตัวอยางสม่ําเสมอและต้ังทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหอง ใน
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การวิจัยนี้จะทําการเตรียมความเขมขนของอนุภาคซิลเวอรเปน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
ของพอลิเมอรผสมโดยจะใชสัดสวนที่เหมาะสมของพอลิเมอรผสมจากขั้นที่ 3.3.1 ที่ผานการทดสอบ
สมบัติตางๆ แลว 

3.3.3.2 การเตรียมฟลมเชิงประกอบของ PVA-Chitosan ที่มีการเติมเคลยที่ผาน
การปรับปรุงดวยซิลเวอรไอออน และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร โดยขั้นตอนการ
เตรียมจะทําเชนเดียวกับตอนที่ 3.3.3.1 โดยเปลี่ยนจากอนุภาคซิลเวอรเปนเคลยที่ผานการปรับปรุง
ดวยไอออนซิลเวอร และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร 
 3.3.4 การทดสอบสมบัติเชิงกลดวยการดึงยืด (Tensile testing) 

 การทดสอบสมบัติการดึงยืดของฟลมผสม PVA/Chitosan และฟลมเชิงประกอบ PVA-

Chitosan เริ่มจากทําการตัดชิ้นงานฟลมตัวอยางใหมีขนาด 180 x 15 มิลลิเมตร พรอมวัดความหนา
เฉลี่ยของฟลมทั้งแผน จากนั้นนําไปไวในเดซิเคเตอรเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนทําการทดสอบดวยเครื่อง
ทดสอบสมบัติของวัสดุโดยทั่วไป (Universal Testing Machine) ตามมาตรฐาน ASTM D882 โดยมี
ระยะ Grip เริ่มตน (หรือความยาวเก็จสําหรับชิ้นงานฟลม) หางกัน 100 มิลลิเมตร อัตราเร็วในการดึง 
50 มิลลิเมตรตอนาที และใช Load cell ขนาด 5 กิโลนิวตัน จากนั้นบันทึกคา Modulus, Tensile 

strength และ Elongation at break  
 3.3.5 การทดสอบสมบัติทางความรอนดวยเทคนิค Differential Scanning 

Calorimetry (DSC) 
 การทดสอบสมบัติทางความรอนของฟลมผสม PVA/Chitosan และฟลมเชิงประกอบ PVA-

Chitosan โดยทําการอบฟลมตัวอยางที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง กอนนํามา
ทดสอบสมบัติทางความรอนดวยเครื่อง DSC ใชฟลมตัวอยางน้ําหนักประมาณ 10 - 12 มิลลิกรัม ทํา
การทดสอบภายใตสภาวะแกสไนโตรเจน ในชวงอุณหภูมิ 50 - 250 องศาเซลเซียส ดวยอัตราการให
ความรอน 20 องศาเซลเซียสตอนาที และทดสอบในโหมดใหความรอน-ทําใหเย็นตัว-ใหความรอน 
(Heat-Cool-Heat) โดยใหความรอนแลวเย็นตัวครั้งแรกเปนการกําจัดประวัติทางความรอนที่เกิดจาก
กระบวนการข้ึนรูปและการเตรียมตัวอยาง และบันทึกขอมูลคาอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (Tg) และ
อุณหภูมิการหลอมเหลวของผลึก (Tm) ของการใหความรอนในครั้งท่ีสอง 
 3.3.6 การทดสอบเสถียรภาพทางความรอนดวยเทคนิค Thermogravimetric Analysis 

(TGA) 
 การทดสอบเสถียรภาพทางความรอนของฟลมผสม PVA/Chitosan และฟลมเชิงประกอบ 
PVA-Chitosan ทําการอบฟลมตัวอยางที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง กอนนํามา
ทดสอบเสถียรภาพทางความรอนดวยเครื่อง TGA โดยทําการทดสอบภายใตสภาวะไนโตรเจน ในชวง
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อุณหภูมิ 50 - 500 องศาเซลเซียส ดวยอัตราการใหความรอน 10 องศาเซลเซียสตอนาที ใชน้ําหนัก
ของแผนฟลมตัวอยางประมาณ 3-5 มิลลิกรัม  
 3.3.7 การศึกษาสัณฐานวิทยาดวยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 การศึกษาโครงสรางสัณฐานภาพตัดขวางของฟลมผสม PVA/Chitosan และฟลมเชิง
ประกอบ PVA-Chitosan เร่ิมจากทําการหักฟลมตัวอยางในไนโตรเจนเหลวเพ่ือใหฟลมเกิดการ
แตกหักแบบเปราะ  นําชิ้นงานท่ีตองการทดสอบไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพ่ือกําจัด
ความชื้นกอนการทดสอบ ทําการเคลือบชิ้นงานทดสอบดวยโลหะแพลตตินั่มและพาลาเดียม (Pd/Pt)  
แลวทําการสอง SEM ที่ความตางศักย 15 กิโลโวลต บันทึกภาพที่ได ทําการสังเกตลักษณะพ้ืนผิวการ
แตกหักของฟลมผสมและการกระจายตัวของอนุภาคในฟลมเชิงประกอบ ทั้งนี้จะทําการศึกษา
องคประกอบของธาตุในอนุภาคซิลเวอร อนุภาคเคลย-ซิลเวอร และฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan

โดยเทคนิค EDS โดยใชความตางศักยท่ี 15 กิโลโวลต 
 3.3.8 การศึกษาองคประกอบของสารดวยเทคนิค Inductively Couple Plasma-

Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) 

 การวิเคราะหองคประกอบของอนุภาคซิลเวอร อนุภาคเคลยกอนและหลังการปรับปรุงดวย
อนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอร โดยเทคนิค ICP-OES เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซิล
เวอรของสารท่ีไดจากการสังเคราะห  
 3.3.9 การศึกษาองคประกอบของสารและการขยายตัวของอนุภาคของช้ันเคลยดวย
เทคนิค X-ray diffractometry (XRD) 

 การศึกษาอนุภาคซิลเวอร อนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอรและไอออนซิล
เวอรที่ไดจากการสังเคราะหดวยเครื่อง XRD เพ่ือพิสูจนเอกลักษณของอนุภาคซิลเวอรและเคลย การ
ขยายของชั้นเคลยกอนและหลังการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอร และการขยาย
ของชั้นเคลยในฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan โดยใชความตางศักย 40 กิโลโวลต กระแสไฟฟา 40 

มิลลิแอมแปร ชวงสแกน 2Theta = 2-50 องศา อัตราการวัดมุมที่ 0.02 องศาตอ Step ความเร็วใน
การสแกนคือ 0.3 วินาทีตอ Step 

 3.3.10 การทดสอบการดูดซึมน้ํา (Water absorption) 

 การทดสอบการดูดซึมน้ําของฟลมผสม PVA/Chitosan และฟลมเชิงประกอบ PVA-

Chitosan โดยตัดชิ้นงานฟลมตัวอยางใหมีขนาด 2 x 2 เซนติเมตร ทําการอบชิ้นงานที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปเก็บไวในเดซิเคเตอรเพื่อปรับอุณหภูมิเปนเวลา 1 

ชั่วโมง ทําการชั่งน้ําหนักฟลมชิ้นงานตัวอยางจนมีน้ําหนักคงท่ีกอนทําการทดสอบการดูดซึมน้ํา โดย
นําฟลมตัวอยางที่ชั่งน้ําหนักเรียบรอยแลวมาวางไวในภาชนะที่ควบคุมความช้ืนสัมพัทธที่ประมาณ 
53±3 เปอรเซ็นต โดยสารละลายอ่ิมตัวของแมกนีเซียมไนเตรต (Mg(NO3)) ทําการชั่งน้ําหนักของ
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ชิ้นงานฟลมตัวอยางที่อุณหภูมิหองจนกระทั่งชิ้นงานเกิดการดูดซึมน้ําจนเขาสูสภาวะสมดุล (น้ําหนัก
ของชิ้นงานคงท่ี) อัตราการดูดซึมน้ํามีคาเทากับเปอรเซ็นตการเพ่ิมข้ึนของนํ้าหนัก สามารถคํานวณได
จากสมการท่ี 3.1  

  เปอรเซ็นตการเพ่ิมข้ึนของนํ้าหนัก (%) = 
o

to

W

 W  -W
 100            (3.1) 

โดยที่  Wo  คือน้ําหนักเริ่มตนของช้ินงานตัวอยาง 
 Wt  คือน้ําหนักของชิ้นงานตัวอยางหลังจากการดูดซึมในชวงเวลาตางๆ  

 3.3.11 การทดสอบสมบัติการซึมผานของไอน้ํา (Water vapor permeability) 

 การทดสอบสมบัติการซึมผานของไอนํ้าของฟลมผสม PVA-Chitosan และฟลมเชิงประกอบ 
PVA-Chitosan โดยดัดแปลงวิธีการทดสอบจากงานวิจัยของ Kantawat mardsuren [41] และ 
Tanveer Ahmar Khan และคณะ [42] โดยเริ่มจากการตัดชิ้นงานฟลมตัวอยางแตละชนิดใหมีขนาด
เทากัน ชั่งสารดูดความช้ืน (เม็ดซิลิกา) ใสในขวดแกวขนาดเล็กปริมาณเทาๆ กัน จากน้ันปดฝาขวด
ดวยฟลมตัวอยางที่เตรียมไว พันทับดวยพาราฟนสฟลม (Parafin film) เพ่ือปองกันการซึมผานของไอ
น้ําบริเวณรอยตอของฟลมกับปากขวดแกว นําขวดตัวอยางทุกขวดไปเก็บไวในเดซิเคเตอรเพื่อปรับ
อุณหภูมิและความชื้นเปนเวลา 1 คืน ทําการชั่งน้ําหนักขวดตัวอยางทดสอบจนมีน้ําหนักคงท่ีกอนทํา
การทดสอบการดูดซึมน้ํา จากนั้นนําขวดตัวอยางที่ชั่งน้ําหนักเรียบรอยแลวเก็บไวในภาชนะท่ีควบคุม
ความชื้นสัมพัทธที่ประมาณ 53±3 เปอรเซ็นต โดยใชสารละลายอ่ิมตัวของแมกนีเซียมไนเตรต 

(Mg(NO3)) ที่อุณหภูมิหอง ทําการชั่งน้ําหนักของขวดตัวอยางเมื่อถึงระยะเวลา 30 วัน และคํานวณหา
คา Water vapor permeability จากสมการท่ี 3.2  

 Water vapor permeability (g/day/liter) = [1000 X (To - Tt)] / 30v           (3.2) 

โดยที่ To  คือน้ําหนักของขวดตัวอยางกอนทําการทดสอบ (กรัม) 

 Tt   คือน้ําหนักของขวดตัวอยางหลังจากการทดสอบ 30 วัน (กรัม) 

 v    คือปริมาตรของขวดแกว (133.94 ลูกบาศกเซนติเมตร) 
 3.3.12 การทดสอบสมบัติการตานเชื้อแบคทีเรีย (Antimicrobial properties) 

 ทดสอบประสิทธิภาพในการตานแบคทีเรียดวยเทคนิคการนับเชื้อที่มีชีวิตอยู (Colony 

forming count method) ซึ่งแบคทีเรียท่ีใชทดสอบไดแก Staphylococcus aureus และ 
Escherichia coli 0157:H7 ซึ่งเปนตัวแทนของแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacterial) 

และแกรมบวก (Gram negative bacterial) ตามลําดับ 
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  3.3.12.1 การเตรียมอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อสําหรับการใสฟลมทดสอบ 

  เริ่มจากการเตรียมอาหารเหลวสําหรับการเลี้ยงเชื้อ โดยทําการละลายอาหารเลี้ยง
เชื้อ (Nutrient broth) ในน้ํากลั่นปริมาณ 2.5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก จากนั้นนําอาหารเหลวปริมาตร 
50 มิลลิลิตร ไปใสในชวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร ทําการฆาเชื้อ (Sterilization) โดยใชหมอนึ่ง
ความดันไอ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 1.5 เมกะปาสคาล เปนเวลา 15 

นาที  
  3.3.12.2 การเตรียมสารละลายน้ําเกลือ 

  ทําการละลายเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) ในน้ํากลั่นปริมาณ 0.85 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก จากนั้นทําการฆาเชื้อ (Sterilization) โดยใชหมอนึ่งความดันไอ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 
121 องศาเซลเซียส ความดัน 1.5 เมกะปาสคาล เปนเวลา 15 นาที  
  3.3.12.3 การเตรียมวุนเลี้ยงเชื้อสําหรับจานเพาะเชื้อ 

  ทําการละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ (Nutrient broth) ในน้ํากลั่นปริมาณ 2.5 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก ผสมกับวุนเลี้ยงเชื้อ (Nutrient agar) ปริมาณ 1.5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ทําการฆาเชื้อ 
(Sterilization) โดยใชหมอนึ่งความดันไอ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 1.5 

เมกะปาสคาล เปนเวลา 15 นาที รักษาอุณหภูมิของวุนเลี้ยงเชื้อไวที่ 60 องศาเซลเซียส เพ่ือปองกัน
การแข็งตัวกอนการใชงาน จากนั้นทําการเทใสในจานเพาะเชื้อท่ีผานการฆาเชื้อแลวประมาณ 10 

มิลลิลิตรตอจานเพาะเชื้อ ทิ้งไวใหแข็งตัวที่อุณหภูมิหองเพ่ือรอการลงเชื้อตอไป 

  3.3.12.4 การเพาะเล้ียงเชื้อแบคทีเรียทดสอบรวมกับวัสดุตานเชื้อแบคทีเรีย  
  โดยเริ่มจากการเข่ียเชื้อแบคทีเรียที่ตองการทดสอบใสในหลอดทดลองท่ีมีอาหาร
เหลวสําหรับเลี้ยงเชื้อจากน้ันทําการบมเชื้อเพ่ือใหเกิดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในตูบมเชื้อที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนัน้นําเชื้อที่เตรียมไดใสลงในขวดรูปชมพูที่มี
อาหารเหลวที่เตรียมไวในขั้นตอน 3.3.12.1 ปริมาณ 0.1 มิลลิลิตร จากนั้นจึงนําใสฟลมที่ตองการ
ทดสอบลงไปโดยเตรียมฟลมทดสอบแตละชนิดใหมีขนาดและน้ําหนักเทากัน (0.5 กรัม) ปดจุกใหแนน
แลวนําไปบมเพาะเชื้อดวยท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-20 ชั่วโมง หลังจากนั้นหาความ
เขมขนของแบคทีเรียในภาชนะดวยการเจือจางเปนลําดับ ใหมีความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับการนับ
จํานวนโคโลนีบนจานเพาะเชื้อ โดยทําการเจือจางปริมาณของเชื้อแบคทีเรียทดสอบ เริ่มจากการถาย
เชื้อทดสอบในขวดรูปชมพูปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ดวยปเปตอัตโนมัติลงในหลอดทดลองท่ีมีน้ําเกลือที่
เตรียมไดจากข้ันตอนท่ี 3.3.12.2 อยู 4.5 มิลลิลิตร จนมีความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับการนับโคโลนี
บนจานเพาะเชื้อ ดังภาพท่ี 3.1 
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  หลังจากการเจือจางเชื้อแลว เชื้อที่ถูกเจือจางจะถูกถายลงในจานเพาะเชื้อที่เตรียม
ไว โดยใชวิธีการหยดเชื้อดวยไมโครปเปตปริมาตร 10 ไมโครลิตรตอหยด และนําจานเพาะเชื้อไปบม
ในตูบมเชื้ออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง 

 
ภาพที่ 3.1 ภาพการเจือจางเชื้อทดสอบกอนการถายลงในจานเพาะเชื้อ 

  3.3.12.5 การแปรผลการทดสอบการตานเชื้อ 
  โดยทําการนับจํานวนโคโลนีของเช้ือแบคทีเรียที่มีชีวิตอยูในจานเพาะเชื้อที่ทําการ
ทดสอบ ซึ่งวิธีการนี้จะเรียกวาเทคนิค Drop plate และทําการแปรผลในเชิงประสิทธิภาพการตาน
เชื้อของวัสดุ โดยทําการคํานวณในเชิงปริมาณของเชื้อในรูปแบบกลุมเชื้อ (Colony forming unit; 

CFU) ตอมิลลิลิตร หรือ CFU/ml และการคํานวณรอยละของเช้ือที่ลดลงของวัสดุตานเชื้อเทียบกับ
ตัวอยางควบคุม (Control specimen) สําหรับการคํานวณปริมาณของเชื้อแบคทีเรียหลังการทดสอบ
จะใชสมการที่ 3.3 ดังนี้ 

จํานวนของกลุมเชื้อตอมิลลิลิตร (CFU/ml) =  
ดเชือ้ท่ีหยปรมิาตรของx ือจางระดบัการเจ

นับได ีเฉล่ียท่ีจํานวนโคโลน
  

  
      (3.3) 

  สําหรับการคํานวณหาประสิทธิภาพการตานทานตอเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial 

ratio) ของฟลมแตละชนิดที่ทําการทดสอบ มีการคํานวณดังสมการที่ 3.4 

  Antibacterial ratio (%) = 
A

 B -A
 100              (3.4) 

โดยที่ A คือจํานวนของกลุมเชื้อตอมิลลิลิตรของชิ้นงานที่ไมไดใสสารตานเชื้อแบคทีเรีย  

  (Control specimen) 

 B  คือจํานวนของกลุมเชื้อตอมิลลิลิตรของช้ินงานที่มีการใสสารตานเชื้อแบคทีเรีย 
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3.3.13 การวิเคราะหผลการทดลองเชิงสถิติ 
ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหเชิงสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for 

Social Sciences) version 11.5 เพ่ือชวยในการพิจารณาความแตกตางของ คา Young’s 

modulus, Tensile strength, Elongation at break  ของฟลมผสม PVA/Chitosan และฟลมเชิง
ประกอบของ PVA-chitosan โดยใหมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ี 95% (p≤0.05) 
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บทที่ 4 

ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 
 วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้คือเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงสมบัติของพอลิ
เมอรพอลิไวนิลแอลกอฮอลใหเหมาะสมสําหรับนําไปใชงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหาร ซึ่งจะแบงผล
การทดลองออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ศึกษาโครงสรางสัณฐาน สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรผสม 
PVA/Chitosan ที่เตรียมได เพ่ือหาอัตราสวนที่เหมาะสมในการนําไปเตรียมเปนฟลมเชิงประกอบ 
PVA-Chitosan 

สวนที่ 2 การพิสูจนเอกลักษณอนุภาคซิลเวอร (Ago) เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิล
เวอร (Ago-MMT) และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยไอออนซิลเวอร (Ag+-MMT) ที่เตรียมได เพ่ือใช
สําหรับการเตรียมเปนฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan  

สวนที่ 3 ศึกษาสมบัติตางๆ ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาคซิล
เวอร (Ago) เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยซิล
เวอรไอออน (Ag+-MMT) 

4.1 ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของพอลิเมอรผสม PVA/Chitosan ที่เตรียมได  

 4.1.1 ผลของการทดสอบความเขากันไดทางความรอนของฟลมผสม PVA/Chitosan 

 

ภาพที่ 4.1 กราฟ DSC ของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนตางๆ
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ผลการทดสอบสมบัติทางความรอนของฟลม PVA ฟลม Chitosan และฟลมผสมระหวาง 
PVA/Chitosan ดวยเทคนิค DSC แสดงในภาพท่ี 4.1 เมื่อพิจารณาสมบัติทางความรอนของฟลมไคโต
ซานพบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงทางความรอนในชวงกราฟเกิดข้ึน เนื่องจากโครงสรางของไคโตซานมี
ปริมาณหมูอะมิโน (-NH2) และหมูไฮดรอกซิล (-OH) จํานวนมากทําใหเกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรง
ระหวางสายโซจึงเปนการยากท่ีจะสามารถระบุถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกลาสทรานซิซัน (Tg) 
ของไคโตซาน [43,44] ขณะท่ีฟลม PVA  มีการเปลี่ยนแปลงของเสนกราฟท่ีอุณหภูมิประมาณ 73 

องศาเซลเซียสซึ่ง ณ อุณหภูมินี้จะแสดงถึงอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของ PVA และในชวงอุณหภูมิ
ประมาณ 150 – 200 องศาเซลเซียส จะเกิดการดูดกลืนพลังงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงเอนทาลป 
(∆H) ซึ่งแสดงถึงอุณหภูมิในชวงของการหลอมผลึก (Tm) เมื่อพิจารณาอุณหภูมิกลาสทรานซิชันพบวา
ฟลม PVA และฟลมผสมในอัตราสวนตางๆ มีอุณหภูมิกลาสทรานซิชันเพียงคาเดียว โดยในปริมาณ
การผสมไคโตซานท่ี 5 และ 10 เปอรเซน็ตโดยน้ําหนัก เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน
ลดลงเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับฟลม PVA [29] แสดงถึงการเติมไคโตซานปริมาณต่ําๆ สงผลตอการ
เคลื่อนไหวของสายโซของ PVA ในสวนอสัณฐานท่ีงายข้ึนคลายกับการทําหนาที่เปนพลาสติไซเซอร
ของไคโตซาน [45] ทําใหสายโซของ PVA ในสวนอสัณฐานมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางสายโซลดลง สงผล
ตอการเคลื่อนไหวของสายโซ PVA ทําใหสายโซในสวนนี้เกิดการเคล่ือนไหวไดงายเมื่อไดรับพลังงาน
ความรอน แตเมื่อพิจารณาการเติมไคโตซานที่ 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักจะสงผลใหอุณหภูมิกลาส 
ทรานซิชันของฟลมผสมมีคาสูงขึ้นเม่ือเทียบกับฟลม PVA แสดงถึงการมีอยูของสายโซไคโตซานใน
ปริมาณที่มากพอสามารถขัดขวางการสั่นไหวของสายโซ PVA เมื่อไดรับพลังงานความรอนในระดับ
หนึ่งสงผลใหฟลมผสม PVA/Chitosan ที่มีการเติมไคโตซาน 20 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักมีอุณหภูมิ
กลาสทรานซิชันที่สูงขึ้น [46] 

สมบัติทางความรอนของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนตางๆ ดังตารางที่ 4.1 พบวา
เมื่อพิจารณาอุณหภูมิของการหลอมเหลวผลึก (Tm) และการเปล่ียนแปลงเอนทาลป (∆H) ของฟลม 
PVA ในฟลมผสม คาท้ังสองมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงตามปริมาณการเติมไคโตซานที่เพ่ิมข้ึน โดย ∆H 
ของฟลม PVA มีคา 23.31 จูลตอกรัม ฟลม PVA ที่ผสมไคโตซาน 5 10 และ 20 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก มีคา ∆H เทากับ 19.91 18.76 และ 13.80 จูลตอกรัมตามลําดับ เมื่อทําการคํานวณหา
ปรมิาณผลึกตามสมการที่ 4.1 พบวาฟลม PVA มีปริมาณรอยละความเปนผลึกคือ 16.75 ฟลม PVA 

ที่ผสมไคโตซาน 5 10 และ 20 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักมีปริมาณรอยละความเปนผลึกคือ 15.12 

15.04 และ 12.45 ตามลําดับ ซึ่งสังเกตวาปริมาณรอยละความเปนผลึกของ PVA ในฟลมผสมมีคา
ลดลงเมื่อปริมาณไคโตซานในระบบฟลมผสมเพ่ิมขึ้น แสดงถึงการมีอยูของสายโซของไคโตซาน
สามารถขัดขวางการจัดเรียงตัวกันของสายโซ PVA ในกระบวนการการเกิดผลึกทําใหปริมาณผลึกของ 
PVA ในฟลมผสมลดลง [46] ทั้งนี้การท่ีสายโซไคโตซานขัดขวางการ Pack ตัวของสายโซ PVA ยัง
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สงผลทําใหอุณหภูมิการหลอมผลึกของฟลมผสมมีคาลดลงเมื่อเทียบกับฟลม PVA บริสุทธิ์อีกดวย โดย
จากการทดสอบสมบัติทางความรอนดวยเทคนิค DSC การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางความรอนของฟลม
ผสม ทั้งอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน อุณหภูมิการหลอมผลึกและการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปของ PVA 

เมื่อทําการเติมไคโตซานลงไปแสดงใหเห็นถึงความเขากันได (Compatible) ที่ดีระหวางพอลิเมอรทั้ง
สอง [4, 46]  

ตารางท่ี 4.1 สมบัติทางความรอนของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนตางๆ 

ฟลมตัวอยาง Tg (°C) Tm (°C) ∆Hf (J/g) Xc (%) 

Chitosan 100  - - - - 

PVA 100 73.55 179.98 23.31 16.75 

PVA/Chi 95:5 72.79 178.31 19.91 15.12 

PVA/Chi 90:10 73.28 176.43 18.76 15.04 

PVA/Chi 80:20 75.34 172.04 13.80 12.45 

 

สําหรับปริมาณผลึกของฟลม PVA และฟลมผสม PVA/Chitosan สามารถทําการคํานวณ
ตามสมการ 4.1 

Xc (%) = 

PVA
WH

H

f

f

×Δ

Δ
x 100              (4.1) 

โดยที่ Xc คือ ปริมาณรอยละของความเปนผลึก สวนคา ∆Hf และ ∆Hf° คือคาเอนทาลปของ
การหลอมเหลวผลึกของสารตัวอยางที่ไดจากการทดสอบและคาเอนทาลปจากการหลอมเหลวของพอ
ลิเมอรที่มีผลึก 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยสําหรับ PVA จะมีคา ∆Hf° คือ 138.6 จูลตอกรัม [47] 

และ WPVA คือสัดสวนนํ้าหนักของ PVA ในฟลมตัวอยาง 
 4.1.2 สมบัติความเสถียรทางความรอนของฟลมผสม PVA/Chitosan 

ผลการทดสอบความเสถียรทางความรอนของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนระหวาง 
PVA และ Chitosan เปน 100:0 95:5 90:10 80:20 และ 0:100 โดยน้ําหนัก ดังแสดงในภาพที่ 4.2 

จากกราฟอุณหภูมิการสลายตัวทางความรอนของฟลม PVA ฟลม Chitosan และฟลมผสมระหวาง 
PVA/Chitosan พบวากราฟอุณหภูมิการสลายตัวทางความรอนของฟลมไคโตซานมีการสลายตัว 2 

ขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรกเกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 65 – 170 องศาเซลเซียส ซึ่งน้ําหนัก
ที่หายไปในชวงอุณหภูมินี้อาจเกิดจากการระเหยไปของน้ําและกรดอะซิติกท่ีใชในการละลายไคโตซาน 
และในข้ันที่สองอยูในชวงอุณหภูมิ 250 – 330 องศาเซลเซียส โดยเกิดการหายไปของน้ําหนักมวลสาร
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ที่มากท่ีสุด ซึ่งเปนผลมาจากการสลายตัวทางความรอนของสายโซไคโตซาน [46, 48] เมื่อพิจารณา
กราฟอุณหภูมิการสลายตัวทางความรอนของฟลม PVA พบวามีการสลายตัว 3 ขั้นตอน โดยขั้นแรกมี
การสลายตัวท่ีอุณหภูมิประมาณ 75 – 150 องศาเซลเซียส เกิดจากการระเหยไปของความชื้น ขั้นที่
สองมีเกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 270 – 370 องศาเซลเซียส โดยในชวงอุณหภูมินี้มีการ
หายไปของน้ําหนักมากท่ีสุดเนื่องจากการสลายตัวทางความรอนของสายโซ PVA และในข้ันที่สามมี
การสลายตัวในชวงอุณหภูมิประมาณ 400 – 470 องศาเซลเซียส โดยในชวงอุณหภูมินี้จะเกิดจากการ
สลายตัวของผลิตภัณฑรอง (By product) ที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการสลายตัวของ PVA [46]   

 

 ภาพที่ 4.2 กราฟ TGA และ DTG ของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนตางๆ 

เมื่อพิจารณากราฟ TGA ของฟลมผสมระหวาง PVA และไคโตซานในภาพที่ 4.2 พบวามีการ
สลายตัวของทางความรอน 3 ขั้นตอน โดยมีการหายไปของนํ้าหนักพอลิเมอรผสมที่มากท่ีสุดอยู
ในชวงอุณหภูมิ 250 – 370 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดจากการสลายตัวทางความรอนของ PVA และไคโต
ซานและเม่ือพิจารณาความเสถียรทางความรอนดังในตารางที่ 4.2 พบวาอุณหภูมิเริ่มตนการสลายตัว 
(Temperature of initial decomposition; Tdi) และอุณหภูมิที่มีอัตราการสลายตัวสูงสุด 
(Temperature at maximum decomposition rate; Tmax) ของฟลม PVA จะมีคา 278 องศา
เซลเซียสและ 320 องศาเซลเซียส ตามลําดับ และฟลมไคโตซานจะมีคา 242 องศาเซลเซียสและ 284 

องศาเซลเซียส ตามลําดับ ฟลมผสมระหวาง PVA/Chitosan ในอัตราสวน 95:5 90:10 และ 80:20 
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โดยน้ําหนัก พบวามีคา Tdi อยูที่ 263 254 และ 244 องศาเซลเซียส ตามลําดับและมีคา Tmax อยูที่ 
318 317 และ 315 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.2 อุณหภูมิเริ่มตนการสลายตัว (Tdi) อุณหภูมิที่มีอัตราการสลายตัวสูงสุด (Tmax) และสวน
ที่เหลืออยู (Residue) ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวน
ตางๆ 

ฟลมตัวอยาง 
Step 1 (°C) Step 2 (°C) Step 3 (°C) Residue at 

500 oC (%) Tdi Tmax Tdi Tmax Tdi Tmax 

Chitosan 100 66.58 121.63 242.45 283.53 - - 41.14 

PVA 100 75.21 120.20 278.64 320.22 406.96 441.94 7.80 

PVA/Chi 95:5 68.73 103.69 263.30 318.76 407.50 440.72 10.73 

PVA/Chi 90:10 69.09 120.71 254.49 317.79 404.90 438.56 12.12 

PVA/Chi 80:20 134.27 177.73 243.86 314.68 396.35 431.99 17.33 

 

 จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาในชวงที่มีการสลายตัวทางความรอนของสายโซ PVA และไค
โตซานในขั้นที่ 2 พบวาการเติมไคโตซานลงใน PVA จะเกิดการเหนี่ยวนําใหอุณหภูมิการสลายตัวของ 
PVA ในชวงเริ่มการสลายตัวและในชวงท่ีมีอัตราการสลายตัวมากท่ีสุดมีคาลดลง เนื่องจากฟลมไคโต
ซานที่มีคา Tmax ที่ต่ํากวาฟลม PVA ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ดังนั้นการมีอยูของไคโตซานใน
ระบบฟลมผสมจะสงผลตอความเสถียรทางความรอนของ PVA ทําใหมีความเสถียรทางความรอน
ลดลงเมื่อพิจารณาที่อุณหภูมิที่มีอัตราการสลายตัวสูงสุด [29, 46] ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพ
ทางความรอนของฟลมผสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของไคโตซานแสดงถึงอันตรกิริยาระหวาง
พอลิเมอรทั้งสอง โดยการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางหมูไฮดรอกซิล (-OH) และหมูอะมิโน (-NH2) 
ของไคโตซานกับหมูไฮดรอกซิล (-OH) ของ PVA [48] 

เมื่อพิจารณาปริมาณ Residue ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส พบวาฟลม PVA มีปริมาณ 
Residue เพียง 7.80 เปอรเซ็นต ซึ่งนอยกวา Residue ของฟลมไคโตซานที่เหลือถึง 41.14 

เปอรเซ็นต การที่ฟลมไคโตซานมี Residue หลงเหลืออยูมากน้ันเกิดจากความซับซอนทางโครงสราง
ของไคโตซานเมื่อสายโซหลักของไคโตซานเกิดการสลายตัวจากความรอน สายโซที่มีการสลายตัวใน
ขั้นนี้สามารถเกิดเปนสารประกอบอนินทรียเชิงซอนของคารบอน ไนโตรเจนและออกซิเจนได [49] 

นอกจากนี้ Free radical ที่เกิดขึ้นระหวางการสลายตัวทางความรอนของไคโตซานสามารถเกิดเปน
โครงสรางเครือขาย (Crosslinked structure) ที่มีความเสถียรมากกวาโครงสรางที่เปนเสนตรงและ
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เกิดเปนขี้เถาหลงเหลืออยู [50] ทําใหปริมาณ Residue ในฟลมผสมเพ่ิมข้ึนตามปริมาณไคโตซานที่
เติมลงไป  

4.1.3 โครงสรางสัณฐานของฟลมผสม PVA/Chitosan  

ผลการทดสอบโครงสรางสัณฐานของภาพตัดขวางของฟลมผสมระหวาง PVA และไคโตซาน
ในอัตราสวน PVA : Chitosan เปน 100:0 95:5 90:10 80:20 และ 0:100 โดยน้ําหนัก แสดงดังภาพ
ที่ 4.3 

  

  

 

ภาพที่ 4.3 ภาพพ้ืนที่ตัดขวางของฟลมผสม PVA และ Chitosan โดยที่ (a) Chitosan 100 

(b) PVA 100 (c) PVA/Chi 95:5 (d) PVA/Chi 90:10 และ (e) PVA/Chi 80:20 

(a)  (b)  

(c)  

(e)  

(d)  
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พิจารณาภาพตัดขวางของฟลม PVA และฟลมไคโตซานในภาพที่ 4.4 (a และ b) แสดงให
เห็นถึงความเรียบของพ้ืนผิวรอยแตกหักของฟลมพอลิเมอรบริสุทธิ์ทั้งสองประเภท โดยไมสังเกตพบถึง
รอยแตกหรือฟองอากาศใดๆ บนพื้นผิวรอยแตกหัก และเมื่อพิจารณาภาพพ้ืนที่ตัดขวางของฟลมผสม
ระหวาง PVA และไคโตซาน ในอัตราสวนตางๆ ดังภาพที่ 4.4 (c, d และ e) ลักษณะของรอยแตกหัก
จะไมมีความแตกตางจากฟลมบริสุทธิ์ มีความเปนเนื้อเดียวกัน และไมสังเกตเห็นถึงบริเวณท่ีเกิดการ
แยกเฟสระหวางพอลิเมอรทั้งสอง แสดงถึงความเขากันไดระหวางพอลิเมอรทั้งสองในระดับไมโคร ซึ่ง
มีผลสอดคลองกับงานวิจัยของ Bonilla และคณะ [4] นอกจากน้ีงานวิจัยของ EL-HEFIAN และคณะ 
[48] ยังพบวาพ้ืนผิวของฟลมผสมระหวาง PVA และไคโตซานจากการทดสอบดวยเทคนิค FESEM มี
ความเปนเนื้อเดียวกัน ไมสังเกตถึงการแยกเฟส โดยเกิดจากความเขากันไดของหมูฟงกชันระหวางพอ
ลิเมอรทั้งสอง (ระหวางหมูไฮดรอกซิล (-OH) และหมูอะมิโน (-NH2) ของไคโตซานกับหมูไฮดรอกซิล 
(-OH) ของ PVA) 

 4.1.4 ปริมาณของไคโตซานตอสมบัติเชิงกลของฟลม PVA 

 ผลการทดสอบการดึงยืดของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวน PVA : Chitosan เปน 
100:0 95:5 90:10 80:20 และ 0:100 โดยน้ําหนัก แสดงดังตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบสมบัติการดึงยืดของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนตางๆ 

ฟลมตัวอยาง 
Modulus 

(MPa) 

Tensile Strength 

(MPa) 

Elongation at break 

(%) 

Chitosan 100 2275.78 ± 253.75a 36.62 ± 1.87a 6.93 ± 1.59a 

PVA 100 473.89 ± 98.07b 30.83 ± 2.24b 205.37 ± 30.45b 

PVA/Chi 95:5 345.32 ± 23.83cb 29.40 ± 1.49b 223.12 ± 29.95b 

PVA/Chi 90:10 382.10 ± 51.47bc 28.38 ± 2.08b 210.82 ± 26.01b 

PVA/Chi 80:20 506.10 ± 75.00bdc 29.29 ± 1.58b 133.80 ± 13.16c 

หมายเหต:ุ a, b, c, d หมายถึง ผลการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัเชิงสถิติที่ p≤0.05 

พิจารณาสมบัติการดึงยืดในตารางที่ 4.3 พบวาฟลมไคโตซานมีมอดูลัสสูงกวาฟลม PVA แตมี
ความยืดหยุนต่ํากวา เนื่องจากไคโตซานมีระดับของนํ้าหนักโมเลกุล การเก่ียวพันกันของสายโซ
โมเลกุลและพันธะไฮโดรเจนที่สูง [51] และเมื่อพิจารณาสมบัติการดึงยืดของฟลมผสม PVA และไคโต
ซานพบวามอดูลัสของฟลมผสมจะมีแนวโนมคาเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของไคโตซาน แตอยางไรก็ตาม
มอดูลัสของฟลมผสมในปริมาณการเติมไคโตซานที่ 5 และ 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักจะมีคามอดูลัส
ต่ํากวาฟลมบริสุทธิ์ทั้งสอง ยกเวนปริมาณการเติมไคโตซานที่ 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักที่มีคามอดูลัส
ที่สูงกวาฟลม PVA ซึ่งจะสอดคลองกับอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของฟลมผสม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคา 
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Tensile strength ของฟลมผสมพบวามีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (เมื่อพิจารณาเชิงสถิติที่ 
p≤0.05) เมื่อเทียบกับฟลม PVA บริสุทธิ์ การท่ีฟลมผสม PVA/Chitosan มี Tensile strength ที่
ใกลเคียงกัน ถึงแมจะทําการเติมไคโตซานในปริมาณมากอาจจะเปนการบงบอกไดวาเฟสของพอลิ
เมอรทั้งสองมีความเขากันไดทางพ้ืนผิว (Interfacial adhesive) ระหวางกันที่ดีและไมมีการแยกเฟส
ระหวางพอลิเมอรทั้งสองเกิดข้ึน [1, 4] ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบโครงสรางสัณฐานของ
ภาพตัดขวางของฟลมผสม 

พิจารณาความสามารถในการดึงยืดของฟลมผสมพบวา การเติมไคโตซานลงในฟลม PVA จะ
ทําใหคา Elongation at break เพ่ิมมากข้ึนที่ปริมาณการเติม 5 และ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
แสดงถึงการทําหนาที่เปนพลาสติไซเซอรของไคโตซานที่ปริมาณการเติมต่ํา ยกเวนอัตราสวนในการ
เติมไคโตซาน 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักพบวามีการลดลงของ Elongation at break แสดงถึงการ
เกิด Interaction ระหวางสายโซของพอลิเมอรทั้งสอง และสายโซของไคโตซานจะขัดขวางการเคลื่อน
ผานของสายโซ PVA ระหวางการดึงยืดทําใหความยืดหยุนของฟลม PVA ลดลง [4] 

4.1.5 สมบัติการดูดซึมน้ําของฟลมผสม PVA/Chitosan 

 สมบัติการดูดซึมน้ําของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวน PVA : Chitosan เปน 
100:0 95:5 90:10 80:20 และ 0:100 โดยน้ําหนัก แสดงดังภาพท่ี 4.4  

 

ภาพที่ 4.4 การดูดซึมน้ําของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนตางๆ 

จากการศึกษาเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนตางๆ ใน
สภาวะอุณหภูมิหอง มีความชื้นสัมพัทธประมาณ   53 ± 3 เปอรเซ็นต พบวาฟลม PVA บริสุทธิ์มี
อัตราการดูดซึมนํ้าเพ่ิมขึ้นตามเวลา ตางจากฟลมไคโตซานบริสุทธิ์พบวาในชวงแรกของการทดสอบจะ
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มีอัตราการดูดซึมน้ําที่สูงมาก จนถึงจุดอิ่มตัวในระยะเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นอัตราการดูดซึมน้ํา
จะลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตราการดูดซมึน้ําในระยะแรกระหวางฟลมบริสุทธิ์ทั้งสองจะเห็นไดวา
ฟลมไคโตซานมีอัตราการดูดซึมนํ้าที่มากกวาฟลม PVA เนื่องจากฟลม PVA เปนชนิดพอลิเมอรกึ่งผลึก 
(Semi-crystalline) ที่มีท้ังสวนที่เปนผลึกและสวนที่เปนอสัณฐาน เมื่อเทียบกับฟลมไคโตซานสวนที่
เปนอสัณฐานของฟลม PVA จะนอยกวาฟลมไคโตซานอยางมาก ซึ่งสวนที่เปนอสัณฐานสามารถเกิด
การดูดซึมนํ้าไดมากกวาสวนท่ีเปนผลึก [31] ดังนั้นจึงทําใหฟลมไคโตซานเกิดการดูดซึมน้ําในอัตราที่
มากกวาฟลม PVA  

พิจารณาฟลมผสม PVA/Chitosan พบวาอัตราการดูดซึมน้ําของฟลมผสมเพิ่มข้ึนตาม
ปริมาณของไคโตซานที่เติมลงไป ซึ่งสอดคลองกับผลทางความรอน DSC โดยเมื่อทําการเติมไคโตซาน
ลงในฟลมผสมสงผลใหปริมาณการเกิดผลึกของฟลม PVA ลดลงและลดลงตามปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของ
ไคโตซาน ดังนั้นการลดลงของปริมาณผลึกจึงสงผลใหเกิดการดูดซึมน้ําที่มากขึ้นตามลําดับ 

4.1.6 สมบัติการซึมผานของไอน้ําของฟลมผสม PVA/Chitosan 

สมบัติการซึมผานของไอน้ําของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวน PVA : Chitosan 

เปน 100:0 95:5 90:10 80:20 และ 0:100 โดยน้ําหนัก แสดงดังภาพท่ี 4.5 

 
ภาพที่ 4.5 Water vapor permeability ของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนตางๆ 

จากการศึกษาสมบัติการซึมผานของไอน้ําของฟลมผสม PVA/Chitosan พบวาฟลมไคโตซาน
มีคา Water vapor permeability มากกวาฟลม PVA โดยท่ัวไปแลวพอลิเมอรทั้งสองชนิดเปนพอลิ
เมอรที่จัดอยูในพวกชอบนํ้า (Hydrophilic) เนื่องจากการมีหมูฟงกชันที่มีความเขากับน้ําไดสูง [31] 
(หมูอะมิโน (-NH2) และหมูไฮดรอกซิล (-OH)) แตจะพบวาฟลมไคโตซานจะมีความออนไหวตอ
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ความชื้นสูงกวาฟลม PVA ทั้งนี้อาจเพราะในกระบวนการขึ้นรูปของฟลมไคโตซานถูกละลายดวย
กรดอะซิติก กลไกการละลายของไคโตซานหมูอะมิโนจะถูก Protonate ดัวยตัวทําละลายกรดให
กลายเปน –NH3

+ ทําใหโครงสรางเดิมที่มีความซับซอนของไคโตซานบางสวนถูกละลายไป ดังนั้นเมื่อ
อยูในสภาพที่เปนฟลมหลังกระบวนการขึ้นรูปจึงมีสภาพที่ชอบนํ้ามากข้ึน [16] ทั้งนี้ความแตกตางของ
เปนผลึกระหวางฟลมท้ังสองชนิดก็มีผลเชนเดียวกัน โดยจะสอดคลองกับผลการทดสอบการดูดซึมน้ํา
ซึ่งจะพบวาฟลมไคโตซานมีการดูดซึมน้ําในอัตราที่สูงกวาฟลม PVA ดั้งนั้นเมื่อพิจารณาในระบบของ
ฟลมผสมพบวาปริมาณของไคโตซานจะสงผลตอสมบัติการซึมผานของไอน้ําของฟลมผสมโดยมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของไคโตซานที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากความชอบนํ้าที่สูงของไคโตซานนั่นเอง 

จากการศึกษาลักษณะสัณฐาน สมบัติทางความรอน สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความชื้น
ของฟลมผสม PVA/Chitosan พบวาพอลิเมอรทั้งสองมีความเขากันไดที่ดีจากการทดสอบดวยเทคนิค 
DSC และ SEM การเติมไคโตซานในปริมาณนอยจะสงผลตอสมบัติของ PVA ที่ดีกวาการเติมปริมาณ
สูงๆ เมื่อพิจารณาสมบัติเชิงกลในการตานทานการดึงยืดในการเติมไคโตซานที่ 20 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก จะพบวาสงผลกระทบตอคาการดึงยืดเปนอยางมากทําใหความยืดหยุนของฟลมลดลงถึงแม
คาตานทานการดึงยืดจะเพ่ิมข้ึนก็ตาม และเม่ือพิจารณาสมบัติการดูดซึมน้ําและสมบัติการซึมผานของ
ไอน้ําพบวาการเติมไคโตซานในปริมาณสูงจะสงเสริมใหฟลมผสมมีความออนไหวตอความชื้นมากขึ้น 
ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกอัตราสวนที่เหมาะสมระหวาง PVA และ Chitosan คือ 95:5 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก ในการนําไปทดสอบฟลมเชิงประกอบตอไป 
4.2 การพิสูจนเอกลักษณสารประกอบอนุภาคซิลเวอร (Ago) เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาค
ซิลเวอร (Ago-MMT) และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยซิลเวอรไอออน (Ago-MMT) ที่เตรียมได 

หลังจากทําการสังเคราะหอนุภาคซิลเวอร (Ago) เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิวเวอร  
(Ago-MMT) และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยไอออนซิลเวอร (Ag+-MMT) จากนั้นทําการคัดแยก
ขนาดดวยเครื่องคัดขนาดอนุภาคดวยการสั่น นําอนุภาคที่สังเคราะหไดมาทําการพิสูจนเอกลักษณดวย
เทคนิค XRD SEM  และ ICP เพ่ือศึกษาความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและการปรับปรุงชั้น
เคลยดวยอนุภาคซิลเวอร  

ในการสังเคราะหอนุภาคซิลเวอร (Ago) โดยการนําสารซิลเวอรไนเตรต (AgNO3) ทําปฏิกิริยา
รีดักชัน (Reduction) กับสารโซเดียมโบโรไฮไดรด (NaBH4) ที่ทําหนาที่เปนตัวรีดิวซซึ่งปฏิกิริยาที่เกิด 
ขึ้นจะแสดงในสมการ 4.2 [52] 

Ag+ + BH4
- + 3H2O   Ago + B(OH3) + 3.5H2             (4.2) 

โดยหลังจากการทําปฏิกิริยาแลวผลิตภัณฑสุดทายจะอยูในรูปของอนุภาคท่ีแขวนลอยขนาด
เล็ก จากนั้นตั้งท้ิงไวใหตกตะกอนและนําตะกอนที่ไดหลังผานการคัดแยกขนาด อบไลความชื้นและทํา
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การพิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิค XRD โดยผลที่ไดแสดงดังภาพที่ 4.6 ซึ่งพบวาอนุภาคซิลเวอรจะเกิด
พีคท่ี 2Theta ประมาณ 38.1o และ 44.3o ซึ่งแสดงถึงลักษณะผลึกของซิลเวอร (Ag) ที่ระนาบ  
(111) และ (200) ตามลําดับ [40, 53]  

  

ภาพที่ 4.6 กราฟ XRD ของ (A) อนุภาคซิลเวอร (Ago) (B) เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิล
เวอร (Ago-MMT) และ (C) เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยซิลเวอรไอออน (Ag+-MMT) 

พิจารณาเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) ที่เตรียมไดจากปฏิกิริยา
รีดักชันของเคลยที่กระจายตัวในสารละลายซิลเวอรไนเตรตดวยสารโซเดียมโบโรไฮไดรด โดยภาพ
จําลองการปรับปรุงอนุภาคเคลยดวยอนุภาคซิลเวอรแสดงในภาพที่ 4.7 

 
ภาพที่ 4.7 แบบจําลองการปรับปรุงอนุภาคเคลยดวยอนุภาคซิลเวอรโดย A คือ MMT และ  

B คืออนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) [35] 
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เมื่อพิจารณากราฟ XRD ของอนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ดังภาพที่ 4.6 

พบวาอนุภาค Ago-MMT จะเกิดพีคที่เดนชัดที่ 2Theta ประมาณ 5.8o 38.1o และ 44.3o และ
อนุภาค Ag+-MMT จะเกิดพีคท่ี 2Theta ประมาณ 5.9o โดยพีคท่ี 2Theta ประมาณ 6o แสดงถึง
ระนาบผลึก (001) ของชั้นเคลย (MMT) [22, 23] ขณะที่พีคท่ี 2Theta ที่ 38o และ 44o แสดงถึง
ระนาบผลึกของซิลเวอร (111) และ (200) ตามลําดับ นอกจากน้ียังสังเกตเห็นพีคที่ไมเดนชัดที่ 
2theta ประมาณ 20o  29o และ 35o ในกราฟ XRD ของอนุภาคท้ังสอง ซึ่งเปนพีคท่ีแสดงถึงระนาบ 
(020) ของเคลย (Na+-MMT) [39, 57] ดังภาพที่ 4.8 พิจารณาพีคท่ีแสดงถึงระนาบผลึกของซิลเวอร
ในอนุภค Ag+-MMT พบวาไมมีพีคดังกลาวเกิดข้ึน ซึ่งผลการทดสอบน้ีจะคลายกับงานวิจัยของ Petr 

Praus และคณะ [54] และ Guangnian Xu [55] โดยการหายไปของระนาบผลึกซิลเวอรอาจเกิดจาก
การที่อนุภาคซิลเวอรในสารละลายซิลเวอรไนเตรตมีกระจายตัวเขาไปบนพ้ืนผิวและภายในชั้นเคลยได
ดี ทําใหไมสามารถสังเกตเห็นพีคท่ีแสดงถึงรูปแบบผลึกของซิลเวอรได  

  
ภาพที่ 4.8 กราฟ XRD ของอนุภาค Cloesite® Na [56] 

พิจารณาพีคท่ีแสดงถึงระนาบผลึก (001) ของชั้นเคลย (MMT) ในอนุภาค Ago-MMT และ 
Ag+-MMT จากภาพที่ 4.9 พบวาจะเกิดพีคท่ี 2Theta ประมาณ 5.8o และ 5.9o ตามลําดับ และเม่ือ
ทําการคํานวณหาระยะหาง (D-spacing) ของชั้นเคลยในอนุภาค Ago-MMT และ Ag+-MMT มีคา 
1.51 และ 1.48 นาโนเมตร ตามลําดับซึ่งใกลเคียงกับคา d ในภาพท่ี 4.8B โดยที่ระยะหางของช้ัน
เคลยที่ยังไมผานการปรับปรุง (Na+-MMT) มีคา 1.24 นาโนเมตร [22, 23] 
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ภาพที่ 4.9 กราฟ XRD ของอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) 
และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยซิลเวอรไอออน (Ag+-MMT) ในชวง 2Theta 2-10o 

การเพ่ิมข้ึนของช้ันเคลยหลังผานการปรับปรุงโดยอนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอรแสดงให
เห็นวาการนําเคลยไปกระจายตัวในสารละลายซิลเวอรไนเตรตสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนบวก
ระหวาง Ag+ ของสารละลายซิลเวอรไนเตรตกับ Na+ ภายในชั้นเคลยซึ่งเกิดการแทนที่ Na+ ดวย Ag+ 
ยังทําใหระยะหางระหวางชั้นเคลยมีคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเคลย Na+-MMT [35, 36]  โดยการ
ทดลองนี้มีความสอดคลองกับการทดสอบ EDS และ ICP เมื่อพิจารณาผลจากการทดสอบ EDS ดัง
ภาพที่ 4.10 ซึ่งองคประกอบของธาตุตางๆ จะแสดงในตารางท่ี 4.4 พิจารณาปริมาณของธาตุโซเดียม 
(Na) และซิลเวอร (Ag) ทั้งในเคลยที่ไมผานการปรับปรุง (Na+-MMT) และหลังจากผานการปรับปรุง
ชั้นเคลยดวยซิลเวอรที่ทําการทดสอบดวยเทคนิค EDS พบวา Na+-MMT มีปริมาณของธาตุ Na อยูที่ 
1.61 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ Ago-MMT และ Ag+-MMT จะพบธาตุ Na อยูที่ 
0.342 และ 0.491 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตามลําดับ การลดลงของธาตุ Na ในเคลย เกิดขึ้นเนื่องจาก
การแลกเปลี่ยนไอออนบวกระหวาง Ag+ ของสารละลายซิลเวอรไนเตรตกับ Na+ ภายในชั้นเคลย ซึ่ง
เมื่อสังเกตปริมาณธาตุ Ag ในอนุภาค Ago-MMT และ Ag+-MMT พบวามีความแตกตางอยางชัดเจน
เมื่อเทียบกับปริมาณธาตุ Ag ที่มีอยูใน Na+-MMT และมีปริมาณธาตุ Ag มากข้ึนหลังจากการทํา
ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนไอออนในชั้นเคลย [55] ซึ่งผลทดสอบดวยเทคนิค ICP ดังตารางที่ 4.5 พบวา
มีปริมาณซิลเวอรอยูในอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอรดวย
เชนกัน  
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 ภาพที่ 4.10 ภาพ SEM (ซาย) และกราฟ EDS (ขวา) ของอนุภาค A) Ago, B) MMT, 

C) Ago-MMT  และ D) Ag+-MMT 
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ตารางท่ี 4.4 ปริมาณของธาตุองคประกอบที่อยูภายในอนุภาคเคลยที่ยังไมผานการปรับปรุง (Na+-

MMT) อนุภาคซิลเวอร (Ago)  อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ดวยเทคนิค EDX 

องคประกอบของสาร 
Ago 

(%wt) 

Na+-MMT 

(%wt) 

Ago-MMT 

(%wt)  

Ag+-MMT 

(%wt) 

Oxygen - 41.569 48.192 49.444 

Silicon - 36.183 26.781 26.418 

Aluminium - 14.067 9.450 9.633 

Silver 99.646 0.00001 9.838 9.233 

Magnesium - 1.023 3.544 1.457 

Iron - 5.548 1.854 3.325 

Sodium - 1.610 0.342 0.491 

ตารางท่ี 4.5 ปริมาณธาตุซิลเวอร (Ag) ที่พบในอนุภาคเคลยที่ยังไมผานการปรับปรุง (Na+-MMT) 

อนุภาคซิลเวอร (Ago) อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ดวยเทคนิค ICP 

สารตัวอยาง ปริมาณ Ag ที่พบ (%w/w) 

Na+-MMT Not detected 

Ago 0.56 

Ago-MMT 0.36 

Ag+-MMT 0.60 

จากการพิสูจนเอกลักษณของอนุภาคซิลเวอร เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร
และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยไอออนซิลเวอรดวยเทคนิค XRD EDX และ ICP พบวาสามารถ
สังเคราะหอนุภาคซิลเวอรและปรับปรุงชั้นเคลย Na+-MMT โดยมีการแลกเปล่ียนไอออนบวกระหวาง 
Ag+ ของสารประกอบซิลเวอรไนเตรตและ Na+ ภายในชั้นเคลยเกิดขึ้นจริง และสามารถทําใหเคลยที่
ผานการปรับปรุงแลวมีระยะหางระหวางชั้นเคลยมากข้ึนเมื่อเทียบกับเคลยที่ยังไมผานการปรับปรุง 
หลังจากทําการพิสูจนเอกลักษณของอนุภาคซิลเวอร เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร
และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยไอออนซิลเวอรเสร็จสิ้น จากนั้นจะทําการเติมอนุภาคสารเติมแตงท้ัง 
3 ประเภทลงในฟลมผสม PVA/Chitosan เพ่ือเตรียมเปนฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan และ
ศึกษาสมบัติตางๆ ของฟลมเชิงประกอบในหัวขอตอไป 
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4.3 การศึกษาสมบัติของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาคซิลเวอร (Ago) 
เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวย
ไออออนซิลเวอร (Ag+-MMT) ในอัตราสวนตางๆ 
 หลังจากศึกษาสมบัติตางๆ ของฟลมผสม PVA/Chitosan เพ่ือหาอัตราสวนที่เหมาะสมใน
การวิจัยสวนท่ี 1 ผูวิจัยไดเลือกอัตราสวนที่เหมาะสมระหวาง PVA และ Chitosan คือ 95:5 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก เพ่ือทําการข้ึนรูปเปนฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan โดยในสวนที่ 3 จะ
ทําการศึกษาสมบัติตางๆ ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาคซิลเวอร (Ago) 
เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยไอออนซลิ
เวอร (Ag+-MMT) ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอร ซึ่งมีผลการทดสอบ
ดังตอไปน้ี 

4.3.1 ลักษณะโครงสรางของผลึกและการขยายตัวของช้ันเคลยในฟลมเชิงประกอบ PVA 

-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาค Ago อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวน
ตางๆ โดยเทคนิค XRD 

 

ภาพที่ 4.11 กราฟ XRD ของอนุภาค Ago และฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago 

ในอัตราสวน (A) 1, (B) 3 และ (C) 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 

จากกราฟ XRD ของฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาคซิลเวอร (Ago) ในอัตราสวนตางๆ 
ดังภาพที่ 4.11 พบวา ฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาคของซิลเวอรเกิดพีคท่ี 2Theta ประมาณ 
19.5o 38.1o และ 44.3o โดยพีคท่ี 2Theta ประมาณ 38.1o และ 44.3o แสดงถึงลักษณะผลึกของซิล
เวอร (Ag) ที่ระนาบ  (111) และ (200) ตามลําดับ [40, 53] โดยที่มีความเขมของพีคตามปริมาณการ
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เติมอนุภาคซิลเวอร พิจาณาพีคท่ี 2Theta ประมาณ 19.5o เปนพีคที่แสดงถึงโครงสรางผลึกของฟลม
ผสม PVA/Chitosan [58] ซึ่งโดยทั่วไปแลวเมื่อทําการศึกษาฟลม PVA ดวยเทคนิค XRD จะแสดงพีค
ที่ 2Theta ประมาณ 19o ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณความเปนพอลิเมอรกึ่งผลึก (Semi-crystalline 

polymer) โดยเกิดจากพันธะไฮโดรเจนท่ีแข็งแรงระหวางสายโซ (Inter-molecular) และภายในสาย
โซ (Intra-molecular) โมเลกุลของ PVA [39, 58] ขณะท่ีฟลมไคโตซานเกิดพีคท่ี 2Thata ประมาณ 
8o 12o 18o และพีคท่ีมีความกวางมาก (Board peak) ที่ 23o ซึ่งแสดงถึงโครงสรางอสัณฐานของหมู
แอมโมเนียมอะซิเตด (Ammonium acetate) ของไคโตซาน  [32, 59] ดังภาพที่ 4.12  

 

ภาพที่ 4.12 กราฟ XRD ของผงไคโตซานและฟลมไคโตซาน [32] 

โดยเมื่อพิจารณากราฟ XRD ของฟลมเชิงประกอบ PVA/Chitosan ในภาพท่ี 4.11 พบวาพีค
ของไคโตซานที่ 2Theta ประมาณ 8o และ 12o ไมปรากฏเดนชัด ทั้งนี้การท่ีไมสามารถสังเกตเห็นพีค
โครงสรางอสัญฐานของไคโตซาน อาจจะเกิดจากถูกพีคท่ีแสดงความเปนผลึกของ PVA บดบัง ซึ่งโดย
สัดสวนในการเติมไคโตซานที่ต่ําประมาณ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และความเปนอสัญฐานของ
โครงสรางไคโตซานทําใหความเขมของพีคของไคโตซานถูกโครงสรางของ PVA ที่มีความเปนผลึกสูง
กวาบดบังพีคดังกลาว ทั้งนี้ยังอาจจะเกิดจากการเกิดอันตรกิริยาระหวางสายโซ PVA และไคโตซานที่
แข็งแรงเพียงพอในการทําลายอันตรกิริยาภายในสายโซโมเลกุลระหวาง PVA-PVA หรือไคโตซาน-ไค
โตซานลง [60] ซึ่งผลการทดลองน้ีสอดคลองกับผล  DSC ในสวนที่ 1 ที่แสดงใหเห็นถึงความเขากันได
ของพอลิเมอรผสมทั้งสอง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพีคที่ 2Theta ประมาณ 19.5o ที่แสดงถึงโครงสราง
ผลึกของฟลมผสม PVA/Chitosan จะพบวาไมเกิดการเปลี่ยนแปลงของพีคเมื่อทําการเติมอนุภาคซิล
เวอรในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร แสดงใหเห็นถึงอนุภาคซิลเวอรที่
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เติมลงไปไมสงผลตอรูปแบบผลึกของฟลมผสมและไมรบกวนอันตรกิริยาระหวางพอลิเมอรทั้งสอง 
[61] 

พิจารณากราฟ XRD ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาค Ago-MMT 

และอนุภาค Ag+-MMT ในปริมาณ 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอร ดังภาพที่ 4.13 

และ 4.14 ตามลําดับ 

 

ภาพที่ 4.13 กราฟ XRD ของอนุภาค Ago-MMT และฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติม 

อนุภาค Ago-MMT ในอัตราสวน (A) 1, (B) 3 และ (C) 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 

 

ภาพที่ 4.14 กราฟ XRD ของอนุภาค Ag+-MMT และฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติม
อนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวน (A) 1, (B) 3 และ (C) 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 
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จากกราฟ XRD ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาค Ago-MMT ใน
อัตราสวนตางๆ ดังภาพที่ 4.13 พบวาเกิดพีคท่ี 2Theta ประมาณ 5.3o 19.5o 38o และ 44o ขณะที่
กราฟ XRD ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาค Ag+-MMT ดังภาพที่ 4.14 

พบวาเกิดพีคท่ี 2Theta ประมาณ 5.3o และ 19.5o โดยเมื่อพิจารณาพีคท่ีแสดงถึงระนาบผลึกของพอ
ลิเมอรผสม PVA/Chitosan ที่ 2Theta ประมาณ 19.5o พบวาการเติมอนุภาค Ago-MMT และ
อนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอรจะไมสงผลตอ
รูปแบบผลึกของฟลมผสมเนื่องจากไมมีการเปลี่ยนแปลงพีค ณ บริเวณนี้แสดงใหเห็นถึงการเติม
อนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอรไมสงผลตออันตรกิริยาระหวาง
สายโซของ PVA และไคโตซาน และเม่ือพิจารณาพีคท่ี 2Theta ประมาณ 38.1o และ 44.3o ซึ่งแสดง
ถึงลักษณะผลึกของซิลเวอรที่ระนาบ (111) และ (200) ตามลําดับพบวาฟลมเชิงประกอบท่ีเติม
อนุภาค Ago-MMT จะสังเกตเห็นพีคท่ีแสดงถึงระนาบผลึกของซิลเวอรและมีความเขมเพ่ิมขึ้นตาม
ปริมาณการเติม ในขณะที่ฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT ไมปรากฏพีคท่ี
แสดงถึงระนาบผลึกของซิลเวอรทั้งนี้เนื่องจากอนุภาค Ag+-MMT จะไมเกิดพีคท่ีแสดงถึงรูปแบบผลึก
ของซิลเวอรซึ่งอธิบายเหตุผลประกอบในสวนท่ี 2 ขางตน  

 

ภาพที่ 4.15 กราฟ XRD ของชั้นเคลยในฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติม (1) Ago-MMT และ 
(2) Ag+-MMT อัตราสวน (A) 1, (B) 3 และ (C) 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอร  

เมื่อพิจารณากราฟ XRD ของชั้นเคลยในฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค  
Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ดังภาพที่ 4.15 พบวาพีคของระนาบผลึก (001) ของชั้นเคลย 
(MMT) ที่ 2Theta ประมาณ 5.9o ในอนุภาคท้ังสองมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเกิดพีคที่ 2Theta ลดลง
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ซึ่งสามารถคํานวณหาระยะหางระหวางชั้นเคลย (D-spacing) ไดดังแสดงในตารางที่ 4.6 โดยเมื่อ
พิจารณาระยะหางของช้ันเคลยในฟลมเชิงประกอบพบวาการเติมอนุภาคอนุภาค Ago-MMT และ 
Ag+-MMT ลงในฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนตางๆ จะทําใหระยะหางของชั้นเคลยเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับอนุภาค Ago-MMT และ Ag+-MMT ที่ทําการสังเคราะหไดและเม่ือพิจารณาสัดสวนใน
การเติมอนุภาคท้ังสองท่ี 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอรจะมีระยะหางของชั้นเคลยมี
ความแตกตางกันไมมากนัก การที่ระยะหางของชั้นเคลยในฟลมเชิงประกอบมีคาเพ่ิมขึ้นแสดงถึงสาย
โซของพอลิเมอรผสม PVA/Chitosan สามารถเขาไปแทรกระหวางชั้นเคลยระหวางกระบวนการขึ้น
รูปทําใหชั้นเคลยมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดิม ทั้งนี้การท่ีสายโซของพอลิเมอรทั้งสองสามารถแทรก
เขาไปภายในชั้นเคลยไดยังแสดงถึงอันตรกิริยาระหวางสายโซของพอลิเมอรทั้งสองและเคลย โดยที่
หมูไฮดรอกซิล (-OH) ของ PVA สามารถเกิดอันตรกิริยากับประจุลบพ้ืนผิวของเคลย [62, 63] ขณะที่
ประจุบวกของหมูเอมีน (Amine group) บนสายโซของไคโตซานสามารถเกิดอันตรกิริยากับประจุ
บวกภายในชั้นของเคลยไดเชนกัน [32, 64] 

ตารางท่ี 4.6 ระยะหางระหวางชั้นเคลยจากการทดสอบ XRD ของอนุภาค Ago-MMT และอนุภาค 
Ag+-MMT และฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาค Ago-MMT และ Ag+-MMT ในอัตราสวนตางๆ 

สารตัวอยาง 
2 Theta 

(Degrees) 

ระยะหางของชั้นเคลย 
(นาโนเมตร) 

Particles Ago/MMT 5.8446 1.51094 

Particles Ag+/MMT 5.9342 1.48814 

Film PVA/Chi 95:5/Ago-MMT 1% 5.3665 1.64545 

Film PVA/Chi 95:5/Ago-MMT 3% 5.3882 1.63880 

Film PVA/Chi 95:5/Ago-MMT 5% 5.1790 1.70497 

Film PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT 1% 5.3351 1.65510 

Film PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT 3% 5.3173 1.66065 

Film PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT 5% 5.2677  1.67628 

 

การเพ่ิมข้ึนของระยะหางระหวางชั้นเคลยของอนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ใน
ระบบฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก เมื่อเทียบ
กับชั้นเคลยในอนุภาคท้ังสองที่ทําการปรับปรุงโดยอนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอร สามารถระบุได
ถึงโครงสรางนาโนคอมพอสิตของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาค Ago-MMT 

และอนุภาค Ag+-MMT อาจจะเกิดเปนแบบ Intercalated [22, 32, 62] 
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4.3.2 สมบัติการดึงยืดของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาค Ago 
อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวนตางๆ 

การทดสอบสมบัติการดึงยืดของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago อนุภาค 
Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT  ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร ซึ่ง
จะพิจารณาคา Modulus, Tensile strength และ Elongation at break โดยมีผลการทดสอบดังนี้  

 

ภาพที่ 4.16 มอดูลัสของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago,  

Ago-MMT และ Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 

ผลการทดสอบการดึงยืดดังในภาพที่ 4.16 แสดงถึงคามอดูลัสของฟลมเชิงประกอบที่มีการ
เติมอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิดในอัตราสวนตางๆ โดยเมื่อพิจารณาการเติมอนุภาคซิลเวอร (Ago) ลง
ในฟลมผสม PVA/Chitosan จะสงผลใหคามอดูลัสเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกับการเติมอนุภาค Ago-MMT 

และอนุภาค Ag+-MMT โดยในอัตราสวนการเติมเพียง 1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอรก็
สามารถทําใหฟลมเชิงประกอบมีคามอดูลัสเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับฟลมผสมแสดงถึง
ความสามารถในการเสริมแรงของสารเติมแตงท้ังสามชนิด และเม่ือพิจารณาการเติมที่ 3 และ 5 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอรพบวาอนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT มีผลตอคา 
มอดูลัสของฟลมเชิงประกอบท่ีสูงกวาอนุภาคซิลเวอรเนื่องจากอนุภาคซิลเวอรมีคา Aspect ratio ต่ํา
กวาอนุภาคเคลย ทั้งนี้การท่ีเคลยมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสที่สูง [21, 22] การกระจายตัวท่ีดีและสม่ําเสมอของ
อนุภาคเคลยในเนื้อฟลม รวมทั้งมีระยะหางระหวางชั้นเคลยมากข้ึนจึงทําใหสายโซพอลิเมอรสามารถ
แทรกตัวระหวางชั้นเคลยไดเปนอยางดี สงผลใหเคลยทําหนาที่เปนสารเสริมแรงใหกับฟลมเชิง
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ประกอบทําใหชวยสงเสริมสมบัติการตานทานตอการดึงยืดของฟลมเชิงประกอบ [59, 65] เมื่อ
พิจารณา Tensile strength ของฟลมเชิงประกอบดังภาพที่ 4.17 พบวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเมื่อทําการ
เติมอนุภาคสารประกอบของซิลเวอรและเคลย แสดงถึงอันตรกิริยาระหวางสายโซพอลิเมอรกับ
อนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลย-ซิลเวอรแตอยางไรก็ตามคา Tensile strength ที่ไดจะมีความ
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (เมื่อพิจารณาเชิงสถิติที่ p≤0.05) ทั้งนี้การท่ี Tensile strength ของฟลม
เชิงประกอบไมไดมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อทําการเติมสารเสริมแรงท้ังสามชนิดลงไปก็เปนการ
ยืนยันไดวา PVA/Chitosan กับสารเสริมแรงมีความเขากันไดที่ดีและมี Interfacial adhesion 

ระหวางทั้งสองเฟสที่ดีดวยเชนกัน [32, 62] ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการทดลอง XRD ที่แสดงให
เห็นถึงความเขากันไดระหวางพอลิเมอรทั้งสองกับอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุง
ที่สองชนิด 

 

ภาพที่ 4.17 Tensile strength ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago,  

Ago-MMT และ Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 

สุดทายเมื่อพิจารณาสมบัติการดึงยืดของฟลมเชิงประกอบที่เติมอนุภาคสารเติมแตงท้ังสาม
ชนิดในอัตราสวนตางๆ ดังภาพท่ี 4.18 ซึ่งแสดงเปอรเซ็นตการดึงยืด (Elongation at break) พบวา
ฟลมเชิงประกอบมีเปอรเซ็นตการดึงยืดลดลงเมื่อมีการเติมอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลย-ซิลเวอร 
และมีแนวโนมลดลงตามปริมาณการเติมของสาร ทั้งนี้เนื่องจากการมีอยูของอนุภาคสารประกอบของ
ซิลเวอรและเคลย-ซิลเวอร จะขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซของพอลิเมอรเมื่อไดรับแรงดึง ทําให
เมื่อเพ่ิมปริมาณการเติมสารอนุภาคสารเติมแตงท้ังสามชนิดลงในฟลมผสมจะสงผลใหเปอรเซ็นตการ
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ดึงยืดจึงลดลง [65] โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลย-ซิลเวอร พบวา
อนุภาคเคลย-ซิลเวอรจะสงผลตอเปอรเซ็นตการดึงยืดมากกวาอนุภาคซิลเวอร ซึ่งเหตุผลจะคลายกับ
การเพ่ิมข้ึนของคามอดูลัสเนื่องดวยอนุภาคเคลย-ซิลเวอรมีคา Aspect ratio และมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสที่สูง
ทําใหเกิดการขัดขวางการเคลื่อนผานของสายโซในระหวางการดึงยืดไดมากกวาอนุภาคซิลเวอร จึง
สงผลตอเปอรเซ็นตการดึงยืดไดมากกวา ในขณะที่เคลยที่ผานการปรับปรุงทั้ง 2 ชนิด พบวาไมไดมี
ความแตกตางกันตอผลการดึงยืดของฟลมเชิงประกอบ 

 

ภาพที่ 4.18 Elongation at break ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago,  

Ago-MMT และ Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 

 การทดสอบสมบัติการดึงยืดของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago อนุภาค  

Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT  ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 
จะพบวาในปริมาณการเติมอนุภาคเติมแตง 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักก็เพียงพอที่สงผลใหสมบัติการดึง
ยืดเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสงผลใหคามอดูลัสเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับฟลมผสม และเพ่ิมข้ึน
ตามสัดสวนการเติมอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิด ในขณะไมสงผลตอคา Tensile strength ที่ลดลง
อยางมีนัยสําคัญ แสดงถึงโครงสรางแบบนาโนคอมพอสิตของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติม
อนุภาคเติมแตงท้ังสามชนิด [22, 23] และฟลมเชิงประกอบที่เติมอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงที่
สองชนิดมีลักษณะโครงสรางนาโนคอมพอสิตเปนแบบ Intercalated ซึ่งชวยสนับสนุนผลที่ไดจากการ
ทดสอบ XRD ขางตน   
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4.3.3 ลักษณะสัณฐานของฟลมเชิงประกอบ PVA-chitosan ที่มีการเติมอนุภาค Ago 
อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวนตางๆ โดยเทคนิค SEM 

 

 

 

 

   

   

   

ภาพที่ 4.19 ภาพถาย SEM แสดงลักษณะสัณฐานของฟลมผสม PVA/Chitosan 95:5 และฟลมเชิง
ประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT  

ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอร 

การศึกษาลักษณะสัณฐานของภาพตัดขวางของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติม
อนุภาค Ago อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT  ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนักของพอลิเมอรดังภาพที่ 4.19 พบวาฟลมเชิงประกอบที่เติมอนุภาค Ago ในปริมาณตางๆ จะมี

PVA/Chi 95:5 

PVA/Chi 95:5/ Ago- 1% PVA/Chi 95:5/ Ago- 3% PVA/Chi 95:5/ Ago- 5% 

PVA/Chi 95:5/ Ago-MMT- 1% PVA/Chi 95:5/ Ago-MMT- 3% PVA/Chi 95:5/ Ago-MMT- 5% 

PVA/Chi 95:5/ Ag+-MMT- 1% PVA/Chi 95:5/ Ag+-MMT- 5% PVA/Chi 95:5/ Ag+-MMT- 3% 
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พ้ืนผิวที่ไมแตกตางจากฟลมผสม PVA/Chitosan และมีพ้ืนผิวของรอยแตกหักคอนขางเรียบ ไม
สังเกตเห็นถึงเกิดรอยแตก รอยของฟองอากาศเกิดข้ึนบนพ้ืนผิวการหักของช้ินงานฟลม ทั้งนี้การเติม
อนุภาคซิลเวอรเพ่ิมขึ้นจะไมสงผลตอลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวรอยแตกหักมากนัก พิจารณา
ลักษณะพื้นผิวการแตกหักของฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาค Ago-MMT และ Ag+-MMT ใน
อัตราสวนตางๆ พบวาพ้ืนผิวการแตกหักของฟลมเชิงประกอบที่เติมเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้งสอง
ชนิดมีลักษณะพ้ืนผิวการแตกหักที่คลายกัน โดยมีลักษณะพื้นผิวท่ีขรุขระที่เดนชัดเมื่อเทียบกับฟลม
ผสม PVA/Chitosan และมีลักษณะผิวขรุขระที่เดนชัดมากข้ึนเมื่อปริมาณการเติมอนุภาคท้ังสองมาก
ขึ้น โดยไมสังเกตเห็นถึงเกิดรอยแตก รอยของฟองอากาศเกิดข้ึนบนพ้ืนผิวการหักของชิ้นงานฟลม  

โดยเมื่อพิจารณาพ้ืนผิวการแตกหักของฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาคเติมแตงทั้งสาม
ชนิดพบวาไมเกิดรอยแตกหักหรือรอยของฟองอากาศเกิดข้ึนที่พ้ืนผิว และไมสังเกตเห็นถึงการแยกเฟส
ระหวางพอลิเมอรผสมและอนุภาคสารเติมแตง แสดงถึงความเขากันไดที่ดีของทั้งสองเฟสในระดับไม
โคร ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบ XRD และคา Tensile strength ในการทดสอบสมบัติการดึงยืด 
ขางตน 

4.3.4 สมบัติทางความรอนของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาค 
Ago อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวนตางๆ โดยเทคนิค DSC 

การศึกษาสมบัติทางความรอนของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago 

อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิ
เมอร โดยเทคนิค DSC ซึ่งผลจากการทดสอบจะพิจารณาถึงอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (Tg) และ
อุณหภูมิการหลอมผลึก (Tm) ในการใหความรอนในคร้ังที่ 2 ดังแสดงในภาพที่ 4.20  

พิจารณาฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาคซิลเวอรในอัตราสวนตางๆ พบวาการเติม
อนุภาคซิลเวอรจะสงผลตออุณหภูมิกลาสทรานซิชันของฟลมเชิงประกอบโดยจะมีคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบ
กับฟลมผสม และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเติมอนุภาคซิลเวอรแสดงใหเห็นถึงอนุภาคซิลเวอร
ที่การกระจายตัวในเนื้อฟลมจะขัดขวางการสั่นไหวของสายโซของ PVA และไคโตซาน ในขณะท่ีไดรับ
ความรอนสงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวของสายโซไดยากกวาฟลมที่ไมมีการเติมอนุภาคซิลเวอร [33] ซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของฟลมเชิงประกอบที่เติมอนุภาค Ago-MMT และอนุภาค 
Ag+-MMT มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับการเติมอนุภาคซิลเวอร โดยพบวาอุณหภูมิกลาส 
ทรานซิชันของฟลมเชิงประกอบมีคาเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเติมของอนุภาคเคลย-ซิลเวอรทั้งสองชนิด
ดังนั้นการกระจายตัวของอนุภาคเคลยเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอทําใหสายโซพอลิเมอรสามารถแทรกผาน
ชั้นเคลยไดดี จึงมีผลใหการสั่นไหวของสายโซพอลิเมอรจะถูกขัดขวางโดยชั้นเคลยทําใหคาอุณหภูมิ
กลาสทรานซิชันมีคาสูงข้ึน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกลาสทรานซิชันเมื่อทําการเติมอนุภาคเติม
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แตงท้ังสามชนิดแสดงใหเห็นถึงการเกิดอันตรกิริยาระหวางสายโซพอลิเมอรผสม PVA/Chitosan กับ
อนุภาคเคลย-ซิลเวอรทั้งสองชนิดดวยเชนกัน [63, 64] 

 

 

ภาพที่ 4.20 กราฟ DSC ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เตมิอนุภาค (A) Ago,   

(B) Ago-MMT และ (C) Ag+-MMT ในอัตราสวนตางๆ 

การเติมอนุภาคสารเติมแตงท้ังสามชนิดยังสงผลตออุณหภูมิการหลอมผลึกของฟลมเชิง
ประกอบ โดยพบวาการเติมอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลย-ซิลเวอรทั้งสองชนิดมีผลใหฟลมเชิง
ประกอบมีอุณหภูมิการหลอมผลึกเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับฟลมผสม แตไมไดมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญในอัตราสวนการเติมอนุภาคเติมแตงท่ีเพ่ิมขึ้น แตเม่ือพิจารณาปริมาณของผลึกพบวาปริมาณ
ผลึกของฟลมเชิงประกอบมีปริมาณผลึกเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับฟลมผสม ดังแสดงในตารางที่ 4.7 ดังนั้น
การเติมอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลย-ซิลเวอรลงในฟลมพอลิเมอรผสม อนุภาคท้ังสองจะทําหนาที่
ในการเปนสารกอผลึก [38, 66] (ใหกับสายโซของ PVA) เสมือนเปนนิวเคลียสของผลึกทําใหสายโซใน
สวนที่สามารถเกิดผลึกไดสามารถที่จะจัดเรียงตัวและเกิดผลึกไดงายขึ้น ซึ่งในกระบวนการเกิดผลึกใน
ขั้นของการเกิดเปนนิวเคลียสจะเกิดขึ้นไดชา [67] การมีอยูของอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลย-ซิล
เวอรจึงเสมือนทําหนาที่เปนนิวเคลียสของการเกิดผลึกจึงทําใหกระบวนการดังกลาวเกิดไดงายและ
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รวดเร็วขึ้นทําใหฟลมเชิงประกอบมีปริมาณผลึกเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับฟลมผสม การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ
กลาสทรานซิชัน อุณหภูมิหลอมผลึกและปริมาณผลึกของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan แสดงให
เห็นถึงการเติมอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้งสองชนิดมีความสามารถในการ
เพ่ิมสมบัติทางความรอนของฟลมผสม PVA/Chitosan ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 4.7 สมบัติทางความรอนของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนภุาค Ago อนุภาค 
Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 

ฟลมตัวอยาง Tg (
oC) Tm (

oC) ∆H (J/g) Xc (%) 

PVA/Chi 95:5 72.79 178.31 19.91 15.12 

PVA/Chi 95:5/ Ago- 1% 72.65 177.60 23.28 17.68 

PVA/Chi 95:5/ Ago- 3% 76.81 178.22 24.81 18.84 

PVA/Chi 95:5/ Ago- 5% 77.59 180.85 24.76 18.80 

PVA/Chi 95:5/ Ago-MMT- 1% 73.84 180.17 23.87 18.13 

PVA/Chi 95:5/ Ago-MMT- 3% 76.61 180.23 23.92 18.16 

PVA/Chi 95:5/ Ago-MMT- 5% 78.81 180.92 24.38 18.56 

PVA/Chi 95:5/ Ag+-MMT- 1% 73.37 178.21 23.45 17.81 

PVA/Chi 95:5/ Ag+-MMT- 3% 74.67 178.54 23.63 17.95 

PVA/Chi 95:5/ Ag+-MMT- 5% 75.73 179.55 24.07 18.28 

 

4.3.5 ความเสถียรทางความรอนของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติม
อนุภาค Ago อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวนตางๆ โดยเทคนิค TGA 

การศึกษาสมบัติทางความรอนของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago 

อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวนตางๆ ซึ่งผลจากการทดสอบจะแสดงในภาพ
ที่ 4.21 4.22 และ 4.23 ตามลําดับ โดยเมื่อพิจารณาจากกราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบที่มีการ
เติมอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิดพบวามีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตามอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น อยู 3 ขั้น โดย
ในขั้นแรกจะเกิดจากการหายไปของความช้ืนท่ีหลงเหลือในสายโซของพอลิเมอรทั้งสองหรือกรดอะ
ซิติกที่ใชในการละลายไคโตซานท่ีหลงเหลืออยู ในชวงอุณหภูมิประมาณ 70-150 องศาเซลเซียส ใน
ขั้นที่ 2 จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตออุณหภูมิที่อุณหภูมิประมาณ 260-380 องศา
เซลเซียส ซึ่งในสวนนี้จะเกิดการหายไปของน้ําหนักมากท่ีสุด (Tmax) เปนชวงที่เกิดการสลายตัวทาง
ความรอนของพอลิเมอรผสมท้ังสอง และขั้นที่ 3 จะเกิดการสลายตัวของสารประกอบท่ีเกิดข้ึน
ระหวางกระบวนการสลายตัวของพอลิเมอร PVA [46, 48] 
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ภาพที่ 4.21 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago  

ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอร 

โดยเมื่อพิจารณาการเติมอนุภาคซิลเวอรลงในฟลมผสม PVA/Chitosan ดังภาพที่ 4.21 การ
สลายตัวทางความรอนในขั้นที่ 2 ซึ่งเปนชวงการสลายตัวทางความรอนของพอลิเมอรผสมพบวาฟลม
เชิงประกอบมีอุณหภูมิเริ่มตนการสลายตัว (Tdi) และอุณหภูมิที่มีการสลายตัวสูงสุด (Tmax) คาสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับฟลมผสม และมีแนวโมนเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการเติมอนุภาคซิลเวอร แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการเพ่ิมเสถียรภาพทางความรอนของอนุภาคซิลเวอรภายในฟลมเชิงประกอบ 
เนื่องจากอนุภาคซิลเวอรสามารถเกิดอันตรกิริยากับสายโซพอลิเมอรทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของสาย
โซเมื่อไดรับความรอนจะเกิดข้ึนไดยากข้ึน [33] สงผลใหอุณหภูมิการสลายตัวทางความรอนของฟลม
เชิงประกอบมีคาสูงขึ้น [68] พิจารณาถึงการเติมอนุภาคเคลย-ซิลเวอรทั้งสองชนิดลงในฟลมผสม
พบวามีความสามารถในการชวยเพิ่มความเสถียรทางความรอนใหกับฟลมผสมไดเชนเดียวกับอนุภาค
ซิลเวอร ดังในภาพที่ 4.22 การเติมอนุภาค Ago-MMT ในฟลมผสมจะสงผลตออุณหภูมิ ณ บริเวณท่ีมี
การหายไปของน้ําหนักสารของฟลมเชิงประกอบทั้งอุณหภูมิ Tdi และ Tmax มีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นตาม
ปริมาณการเติมอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร ทั้งนี้การกระจายตัวอยาง
สม่ําเสมอของอนุภาคเคลยในเนื่อฟลมผสมจะทําใหสายโซพอลิเมอรเคลื่อนไหวไดยากข้ึนสงผลถึง
อุณหภูมิการสลายตัวทางความรอนของฟลมเชิงประกอบที่สูงขึ้นตาม [68] นอกจากน้ีการมีอนุภาค
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เคลยอยูในระบบและกระจายตัวไดดีในเนื้อพอลิเมอรจะทําหนาที่เปนฉนวนหอหุมเนื้อพอลิเมอรชวย
ปองกันความรอนใหกับสายโซพอลิเมอรดวยเชนกัน [23, 69]  

 

ภาพที่ 4.22 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago-MMT  

ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอร 

พิจารณาความเสถียรทางความรอนของฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาค Ag+-MMT ดัง
ภาพที่ 4.23 อนุภาค Ag+-MMT มีผลตอความเสถียรทางความรอนของฟลมเชิงประกอบเชนเดียวกับ
การเติมอนุภาค Ago-MMT โดยจะพบวาในชวงที่มีการสลายตัวมากท่ีสุดของพอลิเมอร สารประกอบ
เคลย-ซิลเวอรสามารถชวยปรับปรุงสมบัติทางความรอนของฟลมผสมได แสดงถึงการกระจายตัวของ
ชั้นเคลยสามารถชวยปองกันความรอนใหกับพอลิเมอรแมทริกซ สงผลใหความเสถียรทางความรอน
เพ่ิมข้ึน [69]  

การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิการสลายตัวทางความรอนของฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาค
เติมแตงทั้งสามชนิดเมื่อเทียบกับฟลมผสม แสดงใหเห็นถึงอันตรกิริยาระหวางพอลิเมอรผสมกับ
อนุภาคเติมแตงท้ังสามชนิด [33, 39, 63] ทั้งยั้งสามารถเพ่ิมความเสถียรทางความรอนใหกับฟลมผสม 
PVA/Chitosan 
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ภาพที่ 4.23 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT 

 ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 

ตารางท่ี 4.8 ความเสถียรทางความรอนของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan มีการเติมอนุภาค Ago 

Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 

ฟลมตัวอยาง 
ขั้นที ่1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 Residue 

at 500oC 

(%) 

Tdi 

(oC) 

Tmax 

(oC) 

Tdi 

(oC) 

Tmax 

(oC) 

Tdi 

(oC) 

Tmax 

(oC) 

PVA/Chi 95:5 68.73 103.69 263.30 318.76 407.50 440.72 10.73 

PVA/Chi 95:5/Ago-1% 71.39 113.57 274.85 320.24 404.53 439.29 10.55 

PVA/Chi 95:5/Ago-3% 86.07 116.69 267.16 321.14 405.62 439.58 10.30 

PVA/Chi 95:5/Ago-5% 73.65 120.09 279.47 322.37 406.27 441.34 11.68 

PVA/Chi 95:5/Ago-MMT-1% 74.65 123.49 264.68 322.44 405.10 437.23 10.96 

PVA/Chi 95:5/Ago-MMT-3% 76.65 122.10 263.03 321.69 404.08 436.45 14.13 

PVA/Chi 95:5/Ago-MMT-5% 72.61 115.97 270.56 323.81 403.94 437.95 15.75 

PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT-1% 70.69 113.94 278.20 322.25 405.11 439.34 11.92 

PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT-3% 70.96 115.82 279.08 323.15 402.20 434.38 14.28 

PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT-5% 71.59 117.88 272.13 326.84 401.54 433.11 17.25 



73 

 

 

สุดทายพิจารณาปริมาณ Residue ณ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส พบวาฟลมผสมมีปริมาณ 
Residue 10.73 เปอรเซ็นต สวนฟลมเชิงประกอบที่เติมอนุภาคซิลเวอรจะมี Residue หลงเหลืออยู
ไมแตกตางจากฟลมผสมมากนัก ในขณะที่ฟลมเชิงประกอบท่ีมีการเติมอนุภาค Ago-MMT และ
อนุภาค Ag+-MMT พบวามีปริมาณ Residue หลงเหลืออยูมากกวาฟลมผสมและเพ่ิมข้ึนตามปริมาณ
การเติมอนุภาคท้ังสอง ทั้งนี้เปนผลมาจากความเสถียรทางความรอนท่ีสูงของอนุภาคเคลยที่ประกอบ
ไปดวยสารอนินทรียอยูภายในชั้นเคลย [21] นอกจากน้ีอนุภาคเคลยยังทําหนาที่เสมือนฉนวนหอหุม
สารที่สามารถระเหยกลายเปนไอที่เกิดจากระบวนการสลายตัวของพอลิเมอร ทําใหสารเหลานี้ไม
สามารถสลายตัวไดอยางตอเน่ืองกลายเปนขี้เถาที่หลงเหลือหลังการสลายตัวทางความรอน [21, 62] 

สงผลใหปริมาณ Residue ณ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสของฟลมเชิงประกอบที่เติมอนุภาคเคลยที่
ผานการปรับปรุงทั้งสองชนิดหลงเหลืออยูในปริมาณที่สูง 

4.3.6 สมบัติการดูดซึมน้ําของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาค Ago 
อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวนตางๆ  

การทดสอบสมบัติการดูดซึมน้ําของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago 

อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิ
เมอร โดยทําการทดสอบในอุณหภูมิหอง สภาวะความชื้นสัมพัทธประมาณ 53±3 เปอรเซ็นต  

 
ภาพที่ 4.24 การดูดซึมน้ําของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago  

ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอร 

จากการทดสอบการดูดซึมน้ําของฟลมเชิงประกอบที่เติมอนุภาคซิลเวอร ในอัตราสวน 1 3 

และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอรดังภาพที่ 4.24 พบวาอัตราการดูดซึมน้ําระหวางฟลมผสม
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และฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan จะแตกตางกันโดยการเขาสูจุดอ่ิมตัวในการดูดซึมน้ําของฟลม
เชิงประกอบที่มีอนุภาคซิลเวอรอยูจะเกิดข้ึนในระยะเวลาที่สั้นและมีคาการดูดซึมน้ําที่นอยกวา 
เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของผลึกในฟลมเชิงประกอบที่มากข้ึนเมื่อทําการเติมอนุภาคซิลเวอรทําใหสวนที่
เปนอสัณฐานที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ํามีปริมาณนอยลง [31] สงผลใหการดูดซึมน้ําของฟลม
เชิงประกอบจะลดลงดวย พิจารณาผลของปริมาณการเติมอนุภาคซิลเวอรตอการดูดซึมนํ้าพบวาอัตรา
การดูดซึมน้ําลดลงตามปริมาณการเติมของสารแตมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญเนื่องจาก
ความแตกตางของปริมาณผลึกของฟลมเชิงประกอบจากการทดสอบ DSC จะเห็นวาปริมาณผลึก
เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยในฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan เมื่อเพ่ิมปริมาณของอนุภาคซิลเวอรนั่นเอง 

 
ภาพที่ 4.25 การดูดซึมน้ําของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ทีเ่ติมอนุภาค Ago-MMT  

ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอร 

พิจารณาการดูดซึมนํ้าของฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาค Ago-MMT และ Ag+-MMT 

ในอัตราสวนตางๆ ดังภาพที่ 4.25 และภาพท่ี 4.26 ตามลําดับ พบวาอัตราการดูดซึมน้ําจะคลายกับ
ฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาคซิลเวอร โดยปริมาณการดูดซึมน้ําของฟลมเชิงประกอบจะนอย
กวาฟลมผสม และการมีอยูของอนุภาคเคลยจะแสดงใหเห็นถึงอัตราการดูดซึมน้ําของฟลมเชิง
ประกอบท่ีนอยกวาอนุภาคซิลเวอร เนื่องจากอนุภาคเคลยมีขนาดใหญกวาอนุภาคซิลเวอรจึงทําใหเกิด
การขัดขวางการเคล่ือนที่ของน้ําทําใหเสนทางการเคล่ือนที่ของน้ําเขาสูฟลมเพ่ิมข้ึน [24] ดังนั้นการมี
อยูของเคลยจะสงผลตอการดูดซึมน้ําที่มากกวาอนุภาคซิลเวอรและทําใหเขาสูชวงของการอ่ิมตัวใน
การดูดซึมไดเร็วกวาอีกดวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวางอนุภาค Ago-MMT และ Ag+-MMT จะพบวา
อนุภาค Ago-MMT ที่เติมในปริมาณสูงๆ จะชวยลดอัตราการดูดซึมน้ําไดดีกวาอนุภาค Ag+-MMT 
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เนื่องจากประจุบวกภายในชั้นเคลยของอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยไอออนของซิลเวอรจะมี
ความวองไวในการดูดซึมน้ําที่ดีกวาอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอรนั่นเอง [32] 

 
ภาพที่ 4.26 การดูดซึมน้ําของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT  

ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอร 

4.3.7 สมบัติการซึมผานของไอน้ําของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติม
อนุภาค Ago อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวนตางๆ 

การทดสอบสมบัติการซึมผานของไอนํ้าของฟลมเชิงประกอบที่เติมอนุภาค Ago อนุภาค   
Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 
แสดงดังภาพท่ี 4.27 โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางฟลมเชิงประกอบและฟลมผสมพบวาฟลมเชิง
ประกอบท่ีมีการเติมอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิดสามารถชวยตานทานการซึมผานของไอนํ้าไดดีโดยมี
คา Water vapor permeability ที่นอยกวาเมื่อเทียบกับฟลมผสม PVA/Chitosan เมื่อศึกษาสมบัติ
การซึมผานของไอน้ําในฟลมเชิงประกอบที่เติมอนุภาคเติมแตงท้ังสามชนิดพบวา การเติมอนุภาคซิล
เวอรในอัตราสวน 1 และ 3 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอรในฟลมเชิงประกอบจะสงผลใหคา
การซึมผานของไอน้ําลดลงอยางไมมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับฟลมผสมแตเมื่อพิจารณาปริมาณการเติม
อนุภาคซิลเวอรที่ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของพอลิเมอรพบวามีความแตกตางของการซึมผานของไอ
น้ําอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับฟลมผสม ทั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการชวยลดอัตราการ
ซึมผานของไอน้ําที่ดีของอนุภาคซิลเวอรในปริมาณการเติมท่ีสูงตอฟลมผสม เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของ
ผลึกในฟลมเชิงประกอบที่มากข้ึนเมื่อทําการเติมอนุภาคซิลเวอรทําใหสวนที่เปนอสัณฐานที่มี



76 

 

 

ความสามารถในการดูดซึมน้ํามีปริมาณนอยลง [31] นอกจากนี้การเกิดอันตรกิริยาระหวางพอลิเมอร
และอนุภาคซิลเวอร [33] สามารถขัดขวางการซึมผานของน้ําไดดวยเชนกัน [70] 

 เมื่อพิจารณาฟลมเชิงประกอบที่เติมอนุภาค Ago-MMT และ Ag+-MMT พบวาการเติม
อนุภาคท้ังสองในปริมาณ 1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักพอลิเมอรก็เพียงพอที่จะทําใหการซึมผานของไอน้ํา
ลดลงอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับฟลมผสม และเม่ือเพ่ิมปริมาณการเติมอนุภาคท้ังสองการซึมผาน
ของไอนํ้าจะมีการลดลงโดยมีการลดลงอยางชัดเจนที่ปริมาณการเติม 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอ
ลิเมอร ทั้งนี้การลดลงอยางมีนัยสําคัญของคาการซึมผานของไอน้ําในฟลมเชิงประกอบเนื่องจาก
อนุภาคเคลยที่เติมลงไปมีการกระจายตัวทีสม่ําเสมอทําใหเสนทางการเคล่ือนที่ของไอน้ําผานแผนฟลม
มีระยะทางการที่เพ่ิมข้ึน [64, 65]  

 
ภาพที่ 4.27 Water vapor permeability ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago,  

Ago-MMT และ Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 

 พิจารณาถึงอิทธิพลของอนุภาคเติมแตงตอสมบัติการซึมผานของไอน้ําในอัตราสวนการเติมที่
เทากัน พบวาอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้งสองชนิดสามารถตานทานการซึมผานของไอน้ําได
ดีกวาอนุภาคซิลเวอร เนื่องจากอนุภาคซิลเวอรมีคา Aspect ratio ต่ํากวาอนุภาคเคลย ทั้งนี้การท่ี
เคลยมีพ้ืนที่ผิวสัมผัสที่สูง [21, 22] การกระจายตัวท่ีดีและสม่ําเสมอทําใหเสนทางการเคลื่อนผานของ
ไอน้ําในผานชั้นเคลยจึงมีระยะทางท่ีมากกวาการเคลื่อนผานอนุภาคของซิลเวอร และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหวางเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยไอออนซิลเวอรและอนุภาคซิลเวอรพบวาอนุภาค Ago-MMT 

สามารถตานทานการซึมผานของไอนํ้าไดดีกวาอนุภาค Ag+-MMT แตมีความแตกตางอยางไมมี
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นัยสําคัญ นอกจากนี้อนุภาคเคลยยังมีสมบัติการตานทานการซึมผานของแกส (Barrier property) ที่
ดีอีกดวย [21] โดยทั่วไปแลวการเกิดอันตรกิริยาที่ดีระหวางเฟสของพอลิเมอรกับอนุภาคเติมแตงจะ
สงผลตอระดับการเกิดผลึกที่สูงขึ้นและการจัดเรียงตัวที่แนนหนาของสายโซพอลิเมอรรอบๆ ชั้นเคลย 
ซึ่งจะชวยสงเสริมสมบัติการตานทานการซึมผานของแกสที่ดีขึ้น [71] 

4.3.8 สมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติม
อนุภาค Ago อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวนตางๆ 

การทดสอบความสมารถในการตานเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งแบคทีเรียที่ใชทดสอบไดแก 
Staphylococcus aureus และ Escherichia coli 0157:H7 ซึ่งเปนตัวแทนของแบคทีเรียแกรมลบ 
(Gram negative bacterial) และแกรมบวก (Gram negative bacterial) ตามลําดับ ประสิทธิภาพ
การทดสอบการตานเชื้อของฟลมผสมแสดงดังตารางที่ 4.9 

ตารางท่ี 4.9 จํานวนโคโลนีและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟลม PVA ฟลมไคโตซาน 
และฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวน 95:5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก  

ฟลมตัวอยาง 
จํานวนโคโลนีตอมิลลิลิตร 

(CFU/ml) 

ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย (%) 

S.aureus E.coli S.aureus E.coli 

PVA (Control) 3.90x1010 90x109 0.00 0.00 

Chitosan  7.30x107 4.80x103 99.81 100.00 

PVA/Chi 95:5 1.06x109 6.10x108 97.28 93.22 

 ประสิทธิภาพการทดสอบการตานเชื้อของฟลมผสมจะแสดงในตารางท่ี 4.9 โดยพบวาในฟลม 

ไคโตซานมีความสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรียไดดีกวาฟลม PVA หรือฟลมพอลิเมอรทั่วไป
เนื่องจากอนุภาคประจุบวกบนสายโซโมเลกุลของของไคโตซานสามารถจับกับอนุภาคท่ีมีประจุลบบน
ผนังเซลลของเชื้อแบคทีเรีย ทําใหผนังเซลลเกิดความเสียหายจนไมสามารถควบคุมการเขาออกของ
สาร เปนสาเหตุใหเกิดการร่ัวไหลของสารตางๆ ในเซลลและทําใหเซลลตายไปในที่สุด [32] ดังนั้นการ
เติมไคโตซานลงในฟลม PVA จึงชวยสงเสริมความสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรียดังแสดงในตาราง
ที่ 4.7 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติม
อนุภาค Ago อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนักของพอลิเมอรดังตารางที่ 4.10 พบวาการเติมอนุภาคซิลเวอรและเคลย-ซิลเวอรลงในฟลมผสม 
PVA/Chitosan จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดอยางชัดเจนเมื่อเทียบ
กับฟลมผสมที่มี Chitosan อยู 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก โดยในคํานวณประสิทธิภาพของการยับยั้ง
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เชื้อแบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบในตารางท่ี 4.10 จะทําการคํานวณโดยกําหนดใหฟลมผสม 
PVA/Chitosan ในอัตราสวน 95:5 โดยน้ําหนักเปนตัวอยางควบคุม (Control specimen)  

พิจารณาประสิทธิภาพของการยับยั้งแบคทีเรียของอนุภาคซิลเวอรในฟลมเชิงประกอบพบวา
สามารถตอตานการเจริญเติบโตของเชื้อ S.aureus ไดถึง 88 เปอรเซ็นต เมื่อทําการเติมอนุภาคซิล
เวอรเพียง 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเติมอนุภาคซิลเวอร 
สวนเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ E.coli การเติมอนุภาคซิลเวอรจะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
ไดถึง 97 เปอรเซ็นต ซึ่งโดยทั่วไปแลวแบคทีเรียแกรมลบจะมีความซับซอนของผนังเซลลที่นอยกวา
แบคทีเรียแกรมบวก ในขณะที่แบคทีเรียแกรมบวกจะมีชั้น Peptidoglycan ที่มีความหนามากกวา 
โดยชั้น Peptidoglycan มีหนาที่ในการปองกันสารตานเชื้อแบคทีเรียตางๆ เชน สารเคมี สารพิษ ยา
ปฏิชีวนะและการยอยสลายจากเอมไซม ดังนั้นเชื้อ E.coli จึงมีความออนไหวตอสารยับยั้งแบคทีเรีย
มากกวาเชื้อ S.aureus โดยกลไลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจะคลายกับกรณีของไคโต
ซาน โดยอนุภาคซิลเวอรจะทําลายผนังเซลลและเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียจนกระทั้งเซลลของ
แบคทีเรียแตกออก สงผลถึงการขนถายสารอาหารท่ีแยลงและเกิดการปลดปลอยสารประกอบตางๆ สู
สิ่งแวดลอมภายนอก [27, 28] 

ตารางท่ี 4.10 จํานวนโคโลนแีละประสิทธิ์ภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-

Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago อนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT ในอัตราสวน 1 3 และ 5 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของพอลิเมอร 

ฟลมตัวอยาง 
จํานวนโคโลนีตอมิลลิลิตร 

(CFU/ml) 

ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย (%) 

S.aureus E.coli S.aureus E.coli 

PVA/Chi 95:5 (Control) 1.06x109 6.10x108 0.00 0.00 

PVA/Chi 95:5/ Ago- 1% 1.20x108 1.30x107 88.68 97.87 

PVA/Chi 95:5/ Ago- 3% 3.00x107 1.10x107 97.17 98.20 

PVA/Chi 95:5/ Ago- 5% 1.90x106 4.10x106 99.82 99.33 

PVA/Chi 95:5/ Ago-MMT-1% 2.00x108 5.20x107 81.13 91.48 

PVA/Chi 95:5/ Ago-MMT-3% 8.90x106 1.50x107 99.16 97.54 

PVA/Chi 95:5/ Ago-MMT-5% 2.20x106 1.40x106 99.79 99.77 

PVA/Chi 95:5/ Ag+-MMT-1% 2.20x108 1.40x108 79.25 77.05 

PVA/Chi 95:5/ Ag+-MMT-3% 3.30x107 2.20x107 96.89 96.39 

PVA/Chi 95:5/ Ag+-MMT-5% 2.40x107 2.40x106 97.74 99.61 
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พิจารณาการเติมอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้งสองชนิดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียใน
ฟลมเชิงประกอบจากตารางที่ 4.10 พบวามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ไดผลเชนเดียวกับอนุภาคซิลเวอร แสดงถึงการปรับปรุงอนุภาคเคลยดวยซิลเวอรไนเตรต จะสงผลให
อนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดดีเชนเดียวกับอนุภาคซิล
เวอร ซึ่งประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเติมสารและกลไกของการตาน
เชื้อของอนุภาคเคลย-ซิลเวอรจะมีลักษณะเดียวกันกับอนุภาคซิลเวอร 

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรียระหวางอนุภาค Ago/MMT และ
อนุภาค Ag+/MMT พบวามีความแตกตางกันไมมากนักเนื่องดวยเทคนิคในการตานเชื้อแบบเลี้ยงเชื้อ
แบคทีเรียทดสอบรวมกับวัสดุตานเชื้อแบคทีเรีย โดยจะทําการนําฟลมที่ตองการทดสอบใสในอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อแบคทีเรียอยูและทําการบมท้ิงไวหนึ่งคืน ซึ่งฟลมผสม PVA/Chitosan เมื่ออยูใน
สารละลายที่ใชเลี้ยงเชื้อฟลมผสมจะอยูในลักษณะที่เปนเจลทําใหอนุภาคเคลย-ซิลเวอรสสามารถ
สัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียไดโดยตรงไมไดจําเปนตองอาศัยการแพรผานจากเนื้อพอลิเมอร ดั้งนั้นจึงทําให
ความสามารถในการตานทานเชื้อแบคทีเรียของอนุภาค Ago-MMT และอนุภาค Ag+-MMT จึงไมมี
ความแตกตางกัน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของพอลิเมอรผสม PVA/Chitosan ที่เตรียมได  

ฟลมผสมระหวาง PVA และไคโตซานที่เตรียมโดยวิธีการหลอข้ึนรูปดวยตัวทําละลาย มีความ
เขากันได (Compatible) ที่ดีระหวางพอลิเมอรทั้งสอง ยืนยันจากผลการทดสอบ DSC ของฟลมผสม 
PVA และไคโตซานที่มีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิกลาสทรานซิชันและอุณหภูมิการหลอมผลึกซ่ึงจะ
สอดคลองการผลของการศึกษาลักษณะสัณฐานของฟลมผสมที่ไมสังเกตเห็นถึงการแยกเฟสของพอลิ
เมอรทั้งสอง การเติมไคโตซานลงในฟลมพอลิเมอร PVA สงผลตอความเสถียรทางความรอนของเน้ือ
ฟลมผสมที่ลดลงตามสัดสวนการเติมไคซาน สําหรับสมบัติการดึงยืดของฟลม PVA ที่ผสมไคซานใน
สัดสวนตางๆ พบวาเมื่อทําการผสมไคโตซานในสัดสวน 5 และ 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก สงผลให
ฟลมผสมมีคามอดูลัสต่ําลงแตมีเปอรเซ็นตการดึงยืดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับฟลม PVA บริสุทธิ์แตเมื่อทํา
การเติมไคโตซานถึง 20 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักจะสงผลใหมีคามอดูลัสสูงกวาฟลม PVA  แตมี
เปอรเซ็นตการดึงยืดลดลงอยางมมาก และเมื่อพิจารณาสมบัติการดูดซึมน้ําและสมบัติการซึมผานของ
ไอน้ําของฟลมผสม การเติมไคโตซานมีสงตอความสามารถในการดูดซึมน้ําและการซึมผานของไอน้ํา
ของฟลม PVA ที่เพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเติมไคโตซาน ซึ่งทําใหสามารถเลือกอัตราสวนที่เหมาะสม
ระหวาง PVA และ Chitosan ในการนําไปเตรียมเปนฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ได คือ 
PVA:Chitosan เปน 95:5 โดยน้ําหนัก 
 5.1.2 การพิสูจนเอกลักษณสารประกอบอนุภาคซิลเวอร (Ago) เคลยที่ผานการปรับปรุง
ดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยซิลเวอรไอออน (Ago-MMT) 
ที่เตรียมได 

จากการพิสูจนเอกลักษณของอนุภาคซิลเวอร (Ago) เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิล
เวอร (Ago-MMT) และเคลยที่ผานการปรับปรุงดวยซิลเวอรไอออน (Ag+-MMT) พบวาการสังเคราะห
อนุภาคซิลเวอร จากการนํา AgNO3 ทําปฏิกิริยารีดักชันกับ NaBH4 เกิดปฏิกิริยาไดอยางสมบูรณ 
ยืนยันผลไดจากการทดสอบดวยเทคนิค XRD ICP และ SEM  ซึ่งในการแลกเปลี่ยนไอออนบวก
ระหวาง Ag+ ที่อยูในสารประกอบซิลเวอรไนเตรดและ Na+ ที่อยูระหวางชั้นเคลยสามารถทําใหชั้น
เคลยมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเคลยที่ยังไมผานการปรับปรุง (Na+-MMT) แสดงถึงการ 
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แลกเปลี่ยนไอออนบวกท่ีสมบูรณและในงานวิจัยนี้ไดควบคุมขนาดอนุภาคของอนุภาคสารเติมแตงทั้ง
สามใหมีขนาดต่ํากวา 45 ไมโครเมตร มาใชในงานวิจัย 
5.1.3 การศึกษาสมบัติของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติมอนุภาคซิลเวอร (Ago) 
เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอร (Ago-MMT) เคลยที่ผานการปรับปรุงดวยซิลเวอร
ไอออน (Ag+-MMT) ในอัตราสวนตางๆ 
 จากการเติมอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้งสองชนิดลงในฟลมผสม 
PVA/Chitosan พบวาอนุภาคเติมแตงที่เติมลงไปมีการกระจายตัวของอนุภาคอยางสม่ําเสมอจากการ
ทดสอบ XRD ไมพบการเกิดรอยแตก ฟองอากาศ และการแยกเฟสระหวางพอลิเมอรผสมกับอนุภาค
เติมแตงทั้งสามจากการทดสอบสัณฐานวิทยาของพื้นผิวรอยแตกหักของฟลมเชิงประกอบ สงผลใหคา 
มอดูลัสของฟลมเชิงประกอบมีคาเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเติมอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลยที่ผาน
การปรับปรุงทั้งสองชนิด ซึ่งอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้งสองชนิดมีผลตอความสามารถในการ
ตานทานการเสียรูปของฟลมเชิงประกอบที่ดีกวาอนุภาคซิลเวอร แตการเติมอนุภาคเติมแตงทั้งสาม
ชนิดจะสงผลใหการยืดตัวของฟลมเมื่อรับแรงดึงมีคาลดลง โดยเมื่อพิจารณาสมบัติการดึงยืดของฟลม
เชิงประกอบและผลการทดสอบจาก XRD แสดงใหเห็นถึงโครงสรางนานาคอมพอสิตของฟลมเชิง
ประกอบท่ีมีการเติมอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิดและมีโครงสรางนาโนคอมพอสิตแบบ Intercalated 
สําหรับฟลมเชิงประกอบท่ีมีการเติมอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้งสองชนิด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึง
สมบัติทางความรอนพบวาฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาคซิลเวอรและเคลย-ซิลเวอรชวยสงเสริม
สมบัติทางความรอน โดยจะเพ่ิมระดับการเกิดผลึกของพอลิเมอร PVA ในฟลมเชิงประกอบทั้งยังแสดง
ใหเห็นถึงอันตรกิริยาระหวางพอลิเมอรผสมและอนุภาคเติมแตงทั้งสามชนิด ทั้งนี้อนุภาคเติมแตงทั้ง
สามยังชวยเพิ่มความเสถียรทางความรอนใหกับฟลมผสมไดดวยเชนกันเมื่อพิจารณาที่อุณหภูมิการ
สลายตัวสูงสุด นอกจากน้ีผลทดสอบความสามารถในการดูดซึมน้ําและสมบัติการซึมผานของไอน้ํา
ของฟลมเชิงประกอบพบวาการกระจายตัวของอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้ง
สองชนิดสามารถชวยลดอัตราการดูดซึมน้ําและอัตราการซึมผานของไอน้ําของฟลมเชิงประกอบได
เปนอยางดี 

ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของฟลมผสม PVA/Chitosan พบวาฟลม PVA ทีท่ําการ
เติมไคโตซานในอัตราสวน 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักสามารถชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียในฟลมผสมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเม่ือศึกษาฟลมเชิงประกอบที่มีการเติมอนุภาคซิล
เวอรและอนุภาคเคลยที่ผานการปรับปรุงทั้งสองเทียบกับฟลมผสม PVA/Chitosan พบวามีสามารถ
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลการทดสอบสมบัติ
เชิงกล สมบัติทางความรอน สมบัติการดูดซึมและการซึมผานของไอน้ํา รวมถึงการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียในฟลมเชิงประกอบ โดยเฉพาะสมบัติการตานทานในดานความชื้นและการ
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ตานทานการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับบรรจุภัณฑอาหาร ซึ่งจากการ
ทดสอบสมบัติตางๆ แสดงใหเห็นการเติมไคโตซานและอนุภาคซิลเวอร อนุภาคเคลยที่ผานการ
ปรับปรุงดวยอนุภาคซิลเวอรและไอออนซิลเวอรลงในพอลิเมอร PVA สามารถปรับปรุงสมบัติของ 
PVA ใหเหมาะสมตอการนําไปใชงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหารไดในอนาคต 

5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1  ในการข้ึนรูปฟลมควรทําการคํานวณหาความหนาแนนของฟลมกอนการข้ึนรูปเพ่ือให
ฟลมผสมทุกอัตราสวนมีผลตอการทดสอบสมบัติตางๆ ของฟลมผสมที่เทากันทุกอัตราสวน เพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนในระหวางการทดสอบสมบัติตางๆ อีกดวย 

 5.2.2 ศึกษาการระดับการเกิดการ Crosslink ของฟลมผสมเพื่อลดความสามารถในการ
ละลายน้ําของฟลมเชิงประกอบ 
 5.2.3 สําหรับการพิสูจนเอกลักษณของอนุภาคซิลเวอร อนุภาคซิลเสอรที่ผานการปรับปรุง
ดวยอนุภาคซิลเวอรและซิลเวอรควรทําการศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคเติมแตงในวัสดุเชิง
ประกอบดวยเทคนิค TEM เพ่ือใหผลประกอบการอธิบายมากข้ึน 

 5.2.4 ควรศึกษาการซึมผานของแกสและทดสอบการบรรจุฟลมกบัอาหารที่ใชในครัวเรือน 
เชน ผัก ผลไม เปนตน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการนําไปใชงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ 
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ขอมูลและผลการทดสอบสมบัติตางๆ 
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ก-1 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมผสม PVA/Chitosan และฟลมเชิงประกอบ  
PVA-Chitosan  
ตารางผนวก ก.1 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมผสม PVA/Chitosan ในอัตราสวนตางๆ  

ฟลมตัวอยาง 
Modulus 

(MPa) 

Tensile Strength 

(MPa) 

Elongation at break 

(%) 

Chitosan 100 2275.78 ± 253.75a 36.62 ± 1.87a 6.93 ± 1.59a 

PVA 100 473.89 ± 98.07b 30.83 ± 2.24b 205.37 ± 30.45b 

PVA/Chi 95:5 345.32 ± 23.83cb 29.40 ± 1.49b 223.12 ± 29.95b 

PVA/Chi 90:10 382.10 ± 51.47bc 28.38 ± 2.08b 210.82 ± 26.01b 

PVA/Chi 80:20 506.10 ± 75.00bdc 29.29 ± 1.58b 133.80 ± 13.16c 

หมายเหต:ุ a, b, c, d หมายถึง ผลการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัเชิงสถิติที่ p≤0.05 

ตารางผนวก ก.2 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่มีการเติม
อนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลย-ซิลเวอรในอัตราสวนตางๆ  

ฟลมตัวอยาง 
Modulus  

(MPa) 

Tensile strength  

(MPa) 

Elongation at 

break (%) 

PVA/Chi 95:5 345.32 ± 23.83a 29.40 ± 1.49a 223.12 ± 29.95a 

PVA/Chi 95:5/Ago-1% 456.55 ± 40.20ab 27.81 ± 1.59a 209.67 ± 29.87ab 

PVA/Chi 95:5/Ago-3% 466.78 ± 30.58ab 31.29 ± 2.33a 218.46 ± 26.22a 

PVA/Chi 95:5/Ago-5% 480.21 ± 46.29abc 28.41 ± 1.03a 195.20 ± 14.88abc 

PVA/Chi 95:5/Ago-MMT-1% 464.10 ± 24.19ab 30.05 ± 1.06a 196.97 ± 20.05abc 

PVA/Chi 95:5/Ago-MMT-3% 639.18 ± 27.73cd 31.57 ± 0.45a 175.20 ± 6.02abcd 

PVA/Chi 95:5/Ago-MMT-5% 735.45 ± 40.74d 30.75 ± 1.35a 146.24 ± 32.03cd 

PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT-1% 468.04 ± 34.45ab 28.85 ± 0.75a 219.25 ± 27.77a 

PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT-3% 540.18 ± 44.93abc 30.23 ± 0.62a 158.32 ± 13.81bcd 

PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT-5% 675.60 ± 64.35cd 34.56 ± 2.48b 153.31 ± 10.53cd 

หมายเหต:ุ a, b, c, d หมายถึง ผลการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัเชิงสถิติที่ p≤0.05 



93 

 

 

ก-2 ผลการทดสอบสมบัติทางความรอนของฟลมผสม PVA/Chitosan และฟลมเชิงประกอบ 

PVA-Chitosan ดวยเทคนิค DSC 

 
ภาพผนวก ก.1 กราฟ DSC ของฟลมไคโตซานบริสุทธิ์ 

 
ภาพผนวก ก.2 กราฟ DSC ของฟลม PVA บริสุทธิ์ 

 
ภาพผนวก ก.3 กราฟ DSC ของฟลมผสม PVA/Chitosanในอัตราสวน 95:5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
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ภาพผนวก ก.4 กราฟ DSC ของฟลม PVA/Chitosanในอัตราสวน 90:10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

 
ภาพผนวก ก.5 กราฟ DSC ของฟลม PVA/Chitosanในอัตราสวน 80:20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

 
ภาพผนวก ก.6 กราฟ DSC ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago  

1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
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ภาพผนวก ก.7 กราฟ DSC ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago  

3 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 
ภาพผนวก ก.8 กราฟ DSC ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago  

5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 
ภาพผนวก ก.9 กราฟ DSC ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago-MMT  

1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
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ภาพผนวก ก.10 กราฟ DSC ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago-MMT  

3 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 
ภาพผนวก ก.11 กราฟ DSC ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago-MMT 

5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 
ภาพผนวก ก.12 กราฟ DSC ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT  

1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
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ภาพผนวก ก.13 กราฟ DSC ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT  

3 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 
ภาพผนวก ก.14 กราฟ DSC ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT  

5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
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ก-3 ผลการทดสอบเสถียรภาพทางความรอนของฟลมผสม PVA/Chitosan และฟลมเชิง
ประกอบ PVA-Chitosan ดวยเทคนิค TGA 

 
ภาพผนวก ก.15 กราฟ TGA ของฟลมไคโตซานบริสุทธิ์ 

 
ภาพผนวก ก.16 กราฟ TGA ของฟลม PVA บริสุทธิ์ 

 
ภาพผนวก ก.17 กราฟ TGA ของฟลมผสม PVA/Chitosanในอัตราสวน  

95:5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 



99 

 

 

 
ภาพผนวก ก.18 กราฟ TGA ของของฟลมผสม PVA/Chitosanในอัตราสวน  

90:10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

 
ภาพผนวก ก.19 กราฟ TGA ของฟลมผสม PVA/Chitosanในอัตราสวน  

80:20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

 
ภาพผนวก ก.20 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago  

1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
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ภาพผนวก ก.21 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago  

3 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 
ภาพผนวก ก.22 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago  

5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 
ภาพผนวก ก.23 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago-MMT  

1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
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ภาพผนวก ก.24 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago-MMT  

3 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 
ภาพผนวก ก.25 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago-MMT  

5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 
ภาพผนวก ก.26 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT  

1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
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ภาพผนวก ก.27 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT  

3 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

 
ภาพผนวก ก.28 กราฟ TGA ของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT  

5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
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ก-5 ผลการทดสอบสมบัติการซึมผานของไอน้ําของฟลมผสม PVA/Chitosan และฟลมเชิง
ประกอบ PVA-Chitosan 

ตารางผนวก ก.3 ผลการทดสอบสมบัติการซึมผานของไอนํ้าของฟลมผสม PVA/Chitosan ใน
อัตราสวนตางๆ  

ฟลมตัวอยาง 
Water vapor permeability 

(g/day/liter) 

Chitosan 100 23.00 ± 2.23a 

PVA 100 4.78 ± 0.09b 

PVA/Chi 95:5 5.99 ± 0.70bc 

PVA/Chi 90:10 7.65 ± 0.30c 

PVA/Chi 80:20 10.52 ± 1.14d 

หมายเหต:ุ a, b, c, d หมายถึง ผลการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัเชิงสถิติที่ p≤0.05 

ตารางผนวก ก.4 ผลการทดสอบสมบัติการซึมผานของไอนํ้าของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่
มีการเติมอนุภาคซิลเวอรและอนุภาคเคลย-ซิลเวอรในอัตราสวนตางๆ  

ฟลมตัวอยาง 
Water vapor permeability 

(g/day/liter) 

PVA/Chi 95:5 5.99 ± 0.70a 

PVA/Chi 95:5/Ago-1% 5.23 ± 0.22ab 

PVA/Chi 95:5/Ago-3% 5.17 ± 0.20ab 

PVA/Chi 95:5/Ago-5% 4.46 ± 0.31bc 

PVA/Chi 95:5/Ago-MMT-1% 4.72 ± 0.27bc 

PVA/Chi 95:5/Ago-MMT-3% 4.05 ± 0.17bc 

PVA/Chi 95:5/Ago-MMT-5% 3.70 ± 0.47d 

PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT-1% 4.90 ± 0.20bc 

PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT-3% 4.46 ± 0.33bc 

PVA/Chi 95:5/Ag+-MMT-5% 4.18 ± 0.27c 

หมายเหต:ุ a, b, c หมายถึง ผลการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัเชิงสถิติที่ p≤0.05 
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ก-5 ผลการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อแบคทีเรียของฟลมแตละชนิด 

ตารางผนวก ก.5 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลม PVA บริสุทธิ์ 

S.aureus E.coli 

19x10-8 , 20x10-8 4x10-8 , 5x10-8 

  
13x10-7 , 12x10-7 17x10-5 , 13x10-5 
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ตารางผนวก ก.6 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมไคโตซานบริสุทธิ์ 

S.aureus E.coli 

37x10-5 , 36x10-5 28x10-1 , 20x10-1 

  
45x10-6 , 60x10-6 2x10-2 (2 point), 3x10-2 (3 point) 
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ตารางผนวก ก.7 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมฟลม PVA/Chitosan อัตราสวน 95:5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

S.aureus E.coli 

52x10-6 , 53x10-6 29x10-6 , 32x10-6 

  
20x10-6 , 20x10-6 6x10-6 , 7x10-6 
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ตารางผนวก ก.8 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago 1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

S.aureus E.coli 

12x10-6 , 10x10-6 8x10-5 , 5x10-5 

  
6x10-5 , 3x10-5 - 

 

- 
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ตารางผนวก ก.9 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago 3 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

S.aureus E.coli 

14x10-5 , 16x10-5 4x10-5 , 7x10-5 

  
- 77x10-4 , 63x10-4 

- 

 
 



109 

 

 

ตารางผนวก ก.10 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

S.aureus E.coli 

12x10-4 , 7x10-4 15x10-5 , 26x10-5 

  
6x10-6 , 4x10-6 - 

- 
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ตารางผนวก ก.11 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago-MMT 1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

S.aureus E.coli 

13x10-6 , 7x10-6 29x10-5 , 23x10-5 

  
11x10-5 , 6x10-5 - 

 

- 
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ตารางผนวก ก.12 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ago-MMT 3 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

S.aureus E.coli 

50x10-4 , 39x10-4 29x10-5 , 23x10-5 

  
 6x10-5 , 2x10-5 
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ตารางผนวก ก.13 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ทีเ่ติมอนุภาค Ago-MMT 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

S.aureus E.coli 

11x10-4 , 11x10-4 9x10-4 , 2x10-4 

  
 

ตารางผนวก ก.14 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

S.aureus E.coli 

8x10-6 , 14x10-6 8x10-6 , 6x10-6 
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ตารางผนวก ก.15 จํานวนโคโลนีและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานเชื้อ
แบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT 3 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

S.aureus E.coli 

42x10-5 , 63x10-5 9x10-5 , 13x10-5 

  
15x10-5 , 17x10-5 - 

- 
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ตารางผนวก ก.16 จํานวนโคโลนีที่นับไดและระดับการเจือจาง จากการทดสอบสมบัติการตานทานตอ
เชื้อแบคทีเรียของฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan ที่เติมอนุภาค Ag+-MMT 5 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก 

S.aureus E.coli 

13x10-5 , 11x10-5 12x10-4 , 12x10-4 
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ภาคผนวก ข 

 

การคํานวณ 
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ข-1 การคํานวณหาปริมาณสารสัมพันธระหวางอนุภาค Na+ ในผงเคลย (Na-MMT) และอนุภาค 
Ag+ ในสารละลายซิลเวอรไนเตรต (AgNO3) เพื่อใชในการปรับปรุงเคลยดวยอนุภาคซิลเวอรและ
ไอออนซิลเวอร 

ขั้นที่ 1 คํานวณหาน้ําหนักโมเลกุลของ AgNO3  

น้ําหนักโมเลกุลของซิลเวอร (Ag) คือ 107.87 g/mol 

น้ําหนักโมเลกุลของไนโตรเจน (N) คือ 14 g/mol 

น้ําหนักโมเลกุลของออกซิเจน (O) คือ 16 g/mol 

ดังนั้น น้ําหนักโมเลกุลของ AgNO3 คือ 107.87 + 14 + 16(3) = 169.87 g/mol 

ขั้นที่ 2 คํานวณหา Equivalent weight ของ AgNO3  

 โดย Equivalent weight = น้ําหนักโมเลกุลของ AgNO3 / คา Valence 

 เมื่อ AgNO3 มีคา valence ของ Ag+ คือ 1 

 ดังนั้น Equivalent weight ของ AgNO3 คือ 169.87/1  

 1 meq ของ AgNO3 มีคาเทากับ 169.87 mg 

ขั้นที่ 3  พิจารณา Na-MMT ที่มีคา Cation Exchange Capacity (CEC) หรือคาการ
แลกเปลี่ยนไอออนบวกเทากับ 92.6 meq/100g จะพบวา  Valence ของ Na+ 

และ Ag+ คือ 1 ดังนั้น Ag+ ของ AgNO3 จะสามารถแลกเปล่ียนไอออนบวกกับ Na+  
ของ Na-MMT  ไดอยางสมดุล 

 ดังนั้น 92.6 meq/100g clay  แปลงเปน mg ของ AgNO3 จะมีคา 92.6 x 169.87 

= 15729.962 mg/ 100g clay หรือมีคาเทากับ 15.729 g/100 g clay 

 ดังนั้น 1.5729 g ของ AgNO3 จะสมดุลกับ 10 กรัมของ Na-MMT 
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ข-2 การคํานวณปริมาณผลึกของฟลม PVA ในฟลมผสมและฟลมเชิงประกอบ PVA-Chitosan 

 ปริมาณผลึกท่ีอยูในฟลมผสมระหวาง PVA และ Chitosan สามารถคํานวณไดดังสมการ ข.1 

 Xc = 

PVAf

f

W×H

H

Δ

Δ
x 100 (ข.1) 

โดยที่  Xc   คือ เปอรเซ็นตความเปนผลึก 
 fHΔ  คือ คาเอนทาลปของการหลอมเหลวผลึกในสารตัวอยาง 
 o

fHΔ  คือ คาเอนทาลปของการหลอมเหลวพอลิเมอรที่มีความเปนผลึก 100% ซ่ึง 
o
fHΔ

ของ PVA มีคา 138.6 จูลตอกรัม 

 WPVA คือ สัดสวนนํ้าหนักของ PVA ในฟลมตัวอยางนั้นๆ 

โดยยกตัวอยางจากการทดสอบสมบัติทางความรอน 

 ฟลม PVA ผสม Chitosan 5% โดยน้ําหนัก มีคาเอนทาลปของการหลอมเหลวเทากับ 19.91 
จูลตอกรัม 

 คํานวณหา WPVA โดยในตัวอยาง 100 กรัมจะมี PVA อยู 95 กรัม 

 ดังนั้น  WPVA   =   
 100

 95
 = 0.95 

แทนคาลงในสมการ ข.1 จะได Xc  =  
95.06.138

 91.19

×
x 100 

     = 15.12 % 

ข-3 การคํานวณจํานวนโคโลนีตอมิลลิลิตร และ %การยับยั้งแบคทีเรีย 

 จํานวนโคโลนี (CFU/ml) =  
ดเชือ้ทีห่ยปรมิาตรของ x ือจางระดบัการเจ

นับได ีเฉล่ียที่จํานวนโคโลน
 

  
 (ข.3) 

 

 %การยับยั้งแบคทีเรีย =    100×
A

B-A
 (ข.4) 

 

เมื่อ A คือ จํานวนของกลุมเชื้อตอมิลลิลิตรของชิ้นงานที่ไมไดใสสารตานเชื้อแบคทีเรีย  (Control 

specimen) 

 B คือ จํานวนของกลุมเชื้อตอมิลลิลิตรของชิ้นงานที่มีการใสสารตานเชื้อแบคทีเรีย 
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ตัวอยางการคํานวณ  
 ฟลม PVA บริสุทุธิ์ที่ไมมีการเติมสารตานเชื้อ โดยเมื่อนํามาทดสอบการยับยั้งเชื้อ S.aureus 

จะมีระดับการเจือจาง 10-8 เทา และนับจํานวนโคโลนีได 19 และ 20 โคโลนี  
 ฟลม PVA ผสม Chitosan ที่มีความสามารถในการตานเชื้อแบคทีเรีย โดยเมื่อนํามาทดสอบ
การยับยั้งเชื้อ S.aureus จะมีระดับการเจือจาง 10-6 เทา และนับจํานวนโคโลนีได 53 และ 52 โคโลน ี

1. คํานวณจํานวนโคโลนี (CFU/ml) ของแบคทีเรียในสูตรที่ไมใสสารตานแบคทีเรียจากสมการ 
ข.3 

จํานวนโคโลนี (CFU/ml) = 
05.010

2

2019

8- ×

+

 
 = 3.9 x 1010 

 

 

2. คํานวณจํานวนโคโลนี (CFU/ml) ของแบคทีเรียในสารตัวอยาง 

จํานวนโคโลนี (CFU/ml) = 
05.010

2

5253

6- ×

+

 
 = 1.05 x 109 

3. คํานวณ %การยับยั้งแบคทีเรียจากสมการที่ ข.4 

 %การยับยั้งแบคทีเรีย = 100×
10 x 9.3

)10 x 05.1)-(10 x 9.3(
10

910

 = 97.27 % 
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